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A Bizottság 
 
Czakó Zoltán Imre .alatti lakost a Választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.)132. § alapján a Megoldás Mozgalom 
képviselő-jelöltjeként nyilvántartásba vette. 
 
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
illetékmentes fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.  
 
A Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést úgy kell benyújtani a 6-os számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 
7. fax.: 42/281-311, e-mail: oevi@nyirbator.hu), hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított harmadik napon, 2022. február 28-án (hétfőn) 16.00 óráig 
megérkezzen az OEVB-hez.  
 
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem  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, 
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 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 
 

 
Czakó Zoltán Imre a 2022. évi országgyűlési képviselő-választáson a Megoldás Mozgalom, 
mint jelölő szervezet által indított Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 6.-os számú országgyűlési 
egyéni választókerületi képviselő jelöltje 2022. február 23-án benyújtotta az E1-es 
jelöltbejelentésre vonatkozó nyomtatványát, valamint - az OEVI tájékoztatási alapján –
ellenőrzésre leadott a jelöléshez elvitt 200 darab sorszámozott ajánlóívből 117 db-ot. Az OEVI 



az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül a jelöltséghez szükséges számú ajánlást - összevetve 
azokat a központi névjegyzék adataival - a Választási Ellenőrző Rendszeren keresztül 
leellenőrizte. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az OEVB megállapította, hogy 
Czakó Zoltán képviselő jelölt a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlással 
rendelkezik. 
 
Czakó Zoltán Imre az E1 nyomtatványon azt kérte, hogy Czakó Zoltán néven szerepeljen a 
szavazólapon. 
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6.§-a szerint az 
egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. Az 
OEVB megállapította, hogy Czakó Zoltán Imre a Megoldás Mozgalom országgyűlési egyéni 
választókerületi képviselőjelöltje a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, 
rendelkezik a jelöléshez szükséges számú érvényes ajánlással, ezért az országgyűlési 
képviselők 2022. évi általános választásán a Megoldás Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei 6.-os számú országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként 
nyilvántartásba vette. 
A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5.§-6.§-
ain, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 10. §-
án, 46. §-án, 48. §-án, 124. §-án, 132.§-án, 252.§-án, a ajánlások ellenőrzésére vonatkozóan a 
Ve. 125.§-127.§-ain, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) 
bekezdésén, 224.§ (1) és (2) bekezdésein, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul. 
 
 
 
 
Nyírbátor, 2022.február 25. 
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