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A Választási Bizottság a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyvek összesítése alapján 

Baranya Megye 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületben az országgyűlési 

képviselők 2010. évi általános választás 2. fordulójában a választás eredményét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

a) a választók nyilvántartása 

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 45 063 

A szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 77 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 45 140 

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 21 

Választópolgárok száma összesen: 45 161 

b) szavazóként megjelentek 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 18 200 

c) szavazás: 

Az urnákban lévő szavazólapok száma: 18 199 

Érvénytelen szavazatok száma: 102 

Érvényes szavazatok száma: 18 097 

A szavazatok száma jelöltenként: 

 

Jelölt neve Jelölő szervezet Azonosító Érvényes szavazok: 

Polics József FIDESZ-KDNP 141 11 475 

dr. Szakács László MSZP 129 4 736 

Talált Tímea Jobbik 118 1 886 

 

A Bizottság megállapítja, hogy a választás 2. fordulója érvényes volt, Polics József, a 

FIDESZ-KDNP jelöltje szerzett mandátumot.  
 



A határozat ellen annak meghozatalát követő napon a Baranya megyei 04. sz. OEVB-

hez benyújtandó, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a 

fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

I n d o k o l á s 

A Baranya Megye 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak összesítése alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint megállapította a Baranya Megye 4. számú OEVK választási 

eredményét. 

 

A Ve. 90/A. 2.§. f) pontja szerint: „az országgyűlési egyéni választókerületi választási 

bizottság megállapítja és közzéteszi az egyéni választókerületben a választás 

eredményét.” 

A Ve. 99.§. (1) bekezdése szerint: „A választási bizottságnak a választás eredményét 

megállapító döntése elleni fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

választási bizottság döntését követő napon megérkezzen. A fellebbezés elbírálására 

jogosult választási bizottság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő napon 

dönt”. 
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