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A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 

1/2022. (IV. 9.) TVB határozata 
 
 

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (továbbiakban: Ve.) 200. §-ában és a 294. § (3) bekezdésében megállapított 
hatáskörében eljárva az országgyűlési képviselők 2022. április 3-i választásán, az 
országos listás szavazás Tolna megyei területi részeredményének megállapítása 
tárgyában meghozta a következő 
 

h a t á r o z a t o t: 
 
 
A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság jelen határozatának mellékletét képező 
jegyzőkönyv szerint állapítja meg az országgyűlési képviselők 2022. április 3-i 
választásán, az országos listás szavazás Tolna megyei területi részeredményét. 
 
Jelen határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett 
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, 
telefaxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett 
fellebbezést nyújthat be a Tolna Megyei Területi Választási Bizottságnál (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13., e-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu). A fellebbezést úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő 
elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. A 
fellebbezés tárgyi illetékmentes. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 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 jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát. A fellebbezés elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem 
benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az 
elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban 
elektronikus okirati formába kell alakítani.  
 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
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Indokolás 

 
A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3-i 
választásán, az országos listás szavazás Tolna megyei területi részeredményének 
megállapítása tárgyában 2022. április 9. napján ülést tartott. 
 
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. 294. § (3) bekezdése szerint a területi választási bizottság az országos listás 
szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a 
szavazást követő hatodik napon megállapítja az országos listás választás területi 
részeredményét. 
 
Az országos listás szavazás területi részeredményét az országgyűlési képviselők 
általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson 
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, 
a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének 
megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő 
informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban 
használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet 36. sz. mellékletének 
mintája szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
Fentiek alapján a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkező részben 
foglaltak szerint határozott. 
 

IV. 
 

A határozat a Ve. 200. §-án és a 294. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) 
bekezdésein és a 225. §-on alapul. 
 
 
Szekszárd, 2022. április 9. 
 
 
 
 Dr. Fusz György 
 a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 
 elnöke 
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