
Szavazókörök 

Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda 
 

a 2022. április 3.napjára kitűzött országgyűlési választáson és országos népszavazáson 

Egerszalókon működő szavazókörök: 

 

1.  Szavazókör FALUHÁZ   Címe: 3394 Egerszalók, Kossuth L. út 17. 

2.  Szavazókör ÁLT. ISKOLA             Címe: 3394 Egerszalók, Iskola útja 2/a. 

A Szavazatszámláló bizottságok a választások törvényességének elsődleges garanciális 

szereplői, olyan testületek, melyek biztosítják a választási jogszabályok érvényesülését, kiemelt 

figyelmet fordítva a függetlenség és a pártatlanság követelményeinek érvényre juttatására. 

Minden szavazókörben működik Szavazatszámláló Bizottság.  

Feladata: az országgyűlési és az országos népszavazás szavazóköri eredményének 

megállapítása, a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása, a pártatlanság 

érvényesítése és szükség esetén az eljárás törvényes rendjének helyreállítása. 

A választási bizottságok választott tagokból, valamint a jelöltek, jelölő szervezetek által 

megbízott (delegált) tagokból állnak. 

1.sz. szavazókör  

Választott tagok:  

1. Bata Jánosné    elnök 

2. Tari Gábor     elnökhelyettes 

3. Siller Szilvia    tag 

Delegált tagok:  

1. Apostol Zoltán Lászlóné   Egységben Magyarországért Ellenzéki Összefogás   

2. Kádár Katalin Etelka    Egységben Magyarországért Ellenzéki Összefogás   

3. Smuczer József    FIDESZ-KDNP 

4. dr. Fazekas János   FIDESZ-KDNP 

 

2.sz. szavazókör  

Választott tagok:  

1. Szajczné Szigili Melinda   elnök 

2. Batkiné Guba Valéria   elnökhelyettes 

3. Csikós Lajos     tag  

Delegált tagok:  

1. Barankovics Ádám   Egységben Magyarországért Ellenzéki Összefogás   

2. Bártfai László      Egységben Magyarországért Ellenzéki Összefogás   

3. Póczos László Györgyné  FIDESZ-KDNP 

4. Király József Sándor   FIDESZ-KDNP 

 

 



A választási irodák a választási bizottságok mellett a választási eljárás legfontosabb szereplői. 

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a 

választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok 

kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó 

választási szervek. 

Helyi választási irodák a Polgármesteri Hivatalokban, Közös Önkormányzati 

Hivatalokban működnek. Feladataik:   

• ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat. 

• gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, 

választási információs szolgálatot működtetnek, 

• ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási 

bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, 

• biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi 

és technikai feltételeit, 

• megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását, 

• gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg 

megsemmisítéséről, 

• ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat, 

• az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, 

feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához 

szükséges választási információs rendszereket, 

• technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a 

választás eredményének megállapításához. 

 

Választási Iroda neve és elérhetősége: 

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal / Egerszalóki Közös Választási Iroda 

3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. 

Helyi Választási Iroda vezetője: Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző 

Tel: 36/474-332 

e-mail: jegyzo@egerszalok.hu 

A Választási Irodához tartozó települések: 

➢ EGERSZALÓK 

➢ EGERSZÓLÁT 

 


