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KIVONAT 
 

Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda épületében 2022. április 9-én 15.00 

órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

36/2022. (IV. 9.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a 
továbbiakban: OEVB) a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás eredményének 
megállapításáról Heves megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében 
meghozta a következő határozatot: 
 
Az OEVB a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a 2022. évi 
országgyűlési képviselőválasztás eredményét Heves megye 03. számú országgyűlési egyéni 
választókerületében. 
 
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 
címzett, Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., e-mail: valasztasiiroda@hatvan.hu; a 
továbbiakban: OEVB) előterjesztett illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 12-én 16.00 óráig 
megérkezzen az OEVB-hez. 
 
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő. 
 
Fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet 
benyújtani. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a 
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 
voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést 
benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá 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 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 – a szavazatszámláló bizottság kivételével – 
határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az 
eredményről kiállított jegyzőkönyv. 
 



A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
A Ve. 294. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási 
bizottság az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri 
jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja az egyéni 
választókerületi választás eredményét.  
 
A 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás eredményét az OEVB a Ve. felhatalmazása 
alapján Heves megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében a határozat 
mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapította meg. 
 
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án, 241. § (2) 
bekezdésén és 294. § (2) bekezdésén alapul, figyelemmel a Ve. 43-46. §-aira. A fellebbezés 
illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. 
pontja biztosítja. 
 
Hatvan, 2022. április 9. 
 
 
 Padányiné Kalocsai Edit 
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