Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Országos Kamarai Választási Bizottsága
13/2022.(V.23.) számú OKVB határozat
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Kamarai Választási
Bizottsága (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.; a továbbiakban: OKVB) a Kamara hatályos
alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) VII. fejezet 16. pontja és a Kamara országos-, illetve
megyei alakuló küldöttválasztó közgyűlései lebonyolítása részletes eljárási szabályainak
megállapításáról szóló eljárási szabályzat (a továbbiakban: Választási Szabályzat) V. fejezet D) pont
21.) pontja alapján az OKVB 2022. május 23-án megtartott ülésén meghozta az alábbi
határozatát
Az OKVB megállapítja, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
2022. évi Komárom-Esztergom megyei küldöttgyűlési küldöttválasztása során a legtöbb érvényes
szavazat a MAGOSZ megyei küldöttjelölti listájára került leadásra. Az OKVB a választás
eredményéről a kamara internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé.
Tájékoztatom, hogy a döntéssel szemben jelen határozat kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül
írásban a Kamara székhelye szerinti címre postai úton, vagy elektronikus úton a
kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre az Országos Elnökségnek címzetten, de az OKVB részére
megküldve kifogást terjeszthet elő. A kifogás benyújtása díjmentes. Felhívom figyelmét, hogy a kifogás
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be. Tájékoztatom,
hogy a kifogást az Országos Elnökség legkésőbb 8 napon belül elbírálja.
INDOKOLÁS

A Komárom-Esztergom Megyei Kamarai Választási Bizottság 2022. május 23. napján a Választási
Szabályzat V. fejezet D) pont 20. pontja alapján megküldte az OKVB részére a szavazatok megyei szintű
összesítését tartalmazó egy darab jegyzőkönyvet, valamint egy darab közjegyzői okiratot eredetben,
lezárt és lepecsételt borítékban.
A lezárt és lepecsételt borítékot az OKVB annak beérkezését követően felbontotta, és jegyzőkönyv
vizsgálata során megállapította, hogy azt a Megyei Választási Bizottság tagjai a Választási Szabályzat
V. fejezet D) pont 17. pontjában foglaltaknak megfelelően aláírásukkal szabályszerűen ellátták, továbbá
a csatolt közjegyzői okirat vizsgálata során megállapította, hogy az a közjegyzőkre irányadó
szabályoknak megfelelően került kiállításra.
A jegyzőkönyv alapján az OKVB a Választási Szabályzat V. fejezet D) pont 21. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva megállapította, hogy Komárom-Esztergom megyében az alábbi eredménnyel
zárult a szavazás a 209. számú szavazó körzettől a 218. számú szavazó körzetig bezárólag:
1. A szavazáson megjelent személyek száma: 1290 fő
2. Az urnában található szavazólapok száma: 1282 db
3. Érvényes szavazatok száma: 1269 db
4. Érvénytelen szavazatok száma: 13 db
5. Rontott szavazólapok száma: 1 db
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6. Visszautasított szavazók száma: 8 fő
•

MAGOSZ listájára érvényesen leadott szavazatok száma: 1269 db

A fentiekre tekintettel az OKVB a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a szavazás
eredményét.
Döntés az Alapszabály VII. fejezet 16. pontján és a Választási Szabályzat V. fejezet D) pont 21. pontján
alapul. A döntés Kamara internetes honlapján történő közzététele a Választási Szabályzat ugyanezen
pontján alapul.
A döntéssel szembeni jogorvoslat lehetőségét a Választási Szabályzat I. fejezet B) pont 17. pontja
biztosítja.
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem benyújtásának
lehetőséget a Választási Szabályzat I. fejezet B) pont 18. pontja zárja ki.
Az Országos Elnökség a kifogást a Választási Szabályzat I. fejezet B) pont 17. pontja alapján, az ott
előírt határidőn belül bírálja el.
Jelen határozat kiadmányozására a Választási Szabályzat I. fejezet B) pont 16. pontja alapján az OKVB
elnöke kapott felhatalmazást.
K.m.f
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