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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6-os számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottsága (OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 200. §-ában és 294. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az 
országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
6-os számú országgyűlési egyéni választókerület eredményét  
 

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg. 
 
 
A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet fellebbezést nyújthat be. 
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre 
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 
benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. 
A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve az OEVB-
nél (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. szám, e-mail: oevi@nyirbator.hu, fax: 42/281-311) kell 
előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon 
(2022. április 11.) 16.00 óráig megérkezzen az OEVB-hez. A határidő jogvesztő. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét; a kérelem 
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 
igazoló igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
  

Indokolás 
 
 

A Ve. 200 §-a alapján  a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 294.§ 
(2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a 
szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja 
a választás egyéni választókerületi eredményét. A 2022. április 3. napjára kitűzött 
országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 
szóló 1/2022. (I.11.) IM rendelet 46. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság legkésőbb 2022. április 9-én állapítja meg a választás 
egyéni választókerületi eredményét. 
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Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai 
körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, 
valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 17. 
§ i) pontja értelmében az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a
választás egyéni választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből
kinyomtatott tervezetét az OEVB rendelkezésére bocsátja.

A Nyírbátori székhelyű OEVI az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, és a 
választás egyéni választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből 
kinyomtatott tervezetét az OEVB-nek eljuttatta. 
A Ve. 202. § (1)-(2) bekezdései értelmében a szavazóköri, valamint a választási eredményről 
jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai 
aláírnak. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6-os számú OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben 
foglaltak szerint határozott. 

Az OEVB a fenti határozatát a Ve. 10. §, 200. §, 221. §, 223.-225 §, 241. §, 294.§, 297. § alapján 
hozta meg. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Nyírbátor, 2022. április 8. 

Szilvási Judit sk. 

OEVB elnök 


