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2112022. (IV.09.) OEVB határozat
az országgyűlési képviselők 2022, évi általános választásán a Hajdú-Bihar megyei 5. számú

országgyűlési egyéni választókerületi eredmény megállapításáról

A Hajdú-Bihar megyei 5. számú Otszággyúlési Egyéni Választókeriileti Választási Bizottság (a
továbbiakban: OEVB) -aváIasztási eljarásról szóló 20t3, évi XXXVI. törvény (atovábbiakban: Ve.)
200. §-ában és 294. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljátrva - az országgyűlési
kópviselők 2022. évi általános választásán a Hajdú-Bihar megyei 5. számú országgyűlési egyéni
választókerület eredményét

a határ ozat melléklet ét kép ező j egyzőkönyv szerint állapítj a me g.

Ahatározat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei 05. számú Országgyülési
Egyéni Választókerületi Választási BizottságnáI (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) előterjesztett
fellebbezést nyúj that be.
Nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választásibízottság
és annak tagja.
Fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a
szavazatszámláló bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltfua,
yagy aszavazőköri eredmények összesítésére és aválasztási eredmény megállapításáravonatkoző
szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.
Ha a benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok tljtaszámlálása útján lehetséges, a
fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság
köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok ifitaszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a
bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és aválasztási
bizottság vagy a bíróság aválasztási irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalátől
szrámított harmadik napon megérkezzen a megtámadott hatarozatotltoző választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tarta|maznia kell a kérelem Ye.223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem
benffitójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési
címét, valamint a kérelem benyújtojának személyi azonosítóját, illetve ha a külftjldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgar nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
szeméIyazonosságát Ígazoló Ígazolványanak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szewezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés brta\mazhatja
benyujtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét
é s telefax sz árnát v agy e l ektronikus l evé l címét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a hataridő utolsó napjan 16 órakor jár le. A
választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével,
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás közteherfizetési kötelezettségalá nem eső eljárás.



Indokolás

A Ve. 200. §-a alapján aválasztási bizottság batározattal állapítja meg a választás eredményét. A
határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.
A Ve. 294. § (2) bekezdése szerint az orczággyűlési egyéni választókerületi választási bízottság az
egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazőköri jegyzőkönyvek a|apján,
legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítj a az egyéni választókerületi választás
eredményét.
A 2022. április 3. napjáta kitűzött országgyűlési képviselő-váIasztás és országos népszavazási
eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításaról szőlő ll2022. (L tl.) IM rendelet 46. § (1)
bekezdése szerint az orczággyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb 2022.
április 9-én állapítja meg az orczággyűlési képviselők váIasztásának egyéni választókeriileti
eredményét.

Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodak hatáskörébe taftoző feladatok
végrehajtásánakÉszletes szabályairól, a váLasztási eredmény országosan összesített adatai körének
megál|apításaról, valamint a választási eljarásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes
válasáási tárgyú rendeletek módosításáról szóló I/20l8. (I. 03.) IM rendelet 17. § k) pontja szerint
az orczággyűlési egyéni választókerületi választási iroda az egyéni választókerületi szavazőkötí
jegyzőkönyveket, valamint avá|asztás egyéni választókertileti eredményét tartalmaző jegyzőkönyv
informatikai rendszerből kinyomtatotttewezetét az OEVB rendelkezésére bocsátja.
A Hajdúszoboszlói székhelyű Hajdú-Bihar Megyei 05. számú Országgyülési Egyéni Választókerületi
Választási lrodaazegyéni választókeriletiszavazóköri jegyzőkönyveket, valamint aváIasztásegyéni
választókerületi eredményét tartalmaző jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott
tervezetét az oEvB rendelkezésére bocsátotta.

A Ve. 202 § (1) és (2) bekezdései szerint a szavazőköri, valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket aválasztási
bizottság jelen levő tagai aIáimak.

Az OEVB a fenti jogszabályi rendelkezések és hataridő figyelembe vételével a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.

Ahatátozat a Ve. 200. §-an és 294. § (2)bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdéseín,22l, § (1) bekezdésén,
223. § (1)-(2) bekezdésein,224. § (1)-(4) bekezdésein,225-226. §-an, 241. § (2) és (3) bekezdésein,
és a297. § (3) bekezdés b) pontjan alapul. Aválasztássalo valamint a népszavazássa| kapcsolatos
törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos _

közteherÍizetési kötelezettség alánem eső - eljárásról szóló tájékoztatás az illetékről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 2, mellékletének XIII.8. pontján alapul.

Hajdúszobo szlő, 2022. április 9.
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