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H A T Á R O Z A T  

 

Hajdú-Bihar Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – 

a 2014. április hó 12. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban. Ve.) 294. § (2) biztosított jogkörében eljárva a szavazóköri 

jegyzőkönyvek alapján az alábbiak szerint állapítja meg a 2014. évi országgyűlési képviselő 

választás egyéni választókerületi eredményét: 

 

Sorszám  A jelölt neve                       A jelölő szervezet rövidített           Kapott érvényes 

                                                           neve                                                 szavazatok száma 

 

1.      Makula Krisztián  független     44  

2.      Nagy Ildikó   UDP      20 

3.      Máté Lajos   JESZ                749  

4.      Bodó Sándor   FIDESZ-KDNP          17657  

5.      Rigán István   JOBBIK           11070  

6.      Szepesi Gábor Attila  Összefogás Párt     44 

7.      Balogh Kálmán   MACSEP        9  

8.      Kreith Anita   LMP                                                            1126 

9.      Kapornaki Szilveszter               KTI       84 

10.    Horváth Csaba   független                                                         64 

11.    Magyarné Marincsák Ibolya     független                                                         80 

12,    Kiss Klára   SMS                                                               381 

13.    Horváth Lajosné  MRPP                                                                5        

 14.   Kolompár Ferenc  MCP                                                                79 

15.    Bangóné Borbély Ildikó            MSZP-Együtt-DK-PM-MLP                      7317 

16.    Kovács Imre   független                                                        122 

17.    Vigh Albert   Nemzeti Érdekért Párt                                     37 

18.    Kovácsné Csatári Éva  EU.ROM.                                                        22 

19.    Szincsák Sándor  TEMPO                                                          149 

20.    Dr. Kerekes László  Szociáldemokraták                                         235   

21.    Papp Lajos   A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt               419 

 

Hajdú-Bihar Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága  

megállapítja, hogy a választás eredményes volt. 

 

A megválasztott képviselő neve:  BODÓ SÁNDOR 

A jelölő szervezet neve:                FIDESZ-KDNP 

 

A Ve. 241. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás eredményét 

megállapító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani. 
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A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4200. 

Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) telefaxon (52/557-302) vagy elektronikus levélben  

polgmhiv@hajduszob.hu úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 15-én 16.00 

óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

 

A Ve. 241. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt 

megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító 

döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.  

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a fellebbezést 

a.) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy 

b.) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.  

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a.) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást, 

b.) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét,  

c.) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.  

 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. 

 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhoztatók. A fellebbezés illetékmentes.  

 

 

I N D O K O L Á S : 

 

 

A Ve. 294. § (2) bek szerint „Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a 

szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja 

a választás egyéni választókerületi eredményét.” 

 

A 214. évi országgyűlési képviselők választásán 2014. április 06.napján a 05. számú 

országgyűlési egyéni választókerületben 86 szavazókörben a szavazatszámláló bizottságok a 

Ve. 199. §-a alapján megállapították a választási szavazóköri eredményeit, azonban a Ve. 292. 

§ (1) bekezdése alapján kijelölt szavazókörben (Hajdúszoboszló 02. számú szavazókör) a 

szavazatok megszámlálására és a szavazókör eredményének megállapítására az 

átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó zárt csomag Nemzeti 

Választási Irodától történő megérkezésének napján, 2014. április 12-én került sor. 

 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu
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A fenti szavazóköri eredmények összesítése alapján tudta az Országgyűlési Egyéni 

választókerületi Választási Bizottság az egyéni választókerületi eredményt megállapítani. 

 

 

 

A választási bizottság hatáskörét a Ve. 294. § (2) bekezdése alapozta meg. 

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. §  (1) 

bekezdésében, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, 

valamint a 241. § (1) és (2) bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.  

 

 

Hajdúszoboszló, 2014. április 12. 

 

 

 

 

                                                                               Dr. Úr Attila Bendegúz 

                                                                               OEVK VB. elnök 


