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1,812022. (III. 07.) OEVB határozat
a 2022. évi országgyűlési képviselő választás tekintetében Hajdú-Bihar megyei 5. számú

országgyűlési egyéni választókerület szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról

A Hajdú-Bihar megyei 5. számú Országgyűlési Egyóni Választókerületi Választási Bizottság (a
továbbiakban: OEVB) - aválasztási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
162. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - az országgytilési képviselők 2022, évi
általános választása tekintetében a Hajdú-Bihar megyei 5. számű országgyűlési egyéni
választókerületben

a Hajdú-Bihar megyei 05. számú országgyűlési egyéni választókerületi szavaző|ap
ad atta rtal mát a határ ozat m elléklete szerint j óváh a gyj a.

Az OEVB-nek a szavazőlap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatoshatározata ellen nincs helye
fellebbezésnek.

Az OEVB-nek a szavazőlap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatoshatározata ellen az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szewezet bírósági felülvizsgálati
kérelmet nffithat be.

A választási bizottságnak a szavazőlap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni
bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bízottság
hatátrozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási
bizottsághoz. (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., e-mail: hvi@hajduszob.hu).

A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria biráIja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről
legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

Nem nffithat be bírósági felülvizsgáIatí kérelmet az ügyben eljárt választásibizottság és annak tagsa.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus
dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyujtójának jogi képviselője vagy a224. §
(5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyujtója minősített elektronikus aláírásával látott
el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nffitja be, annak
mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a váIasztási bizottság
mérl egelési j o gkörben ho zott határ ozata ellen lehet benffi tani.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyujtójanak nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfoldön élő, magyarorczági
lakcímmel nem rendelkező választőpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
szemé|yazonosságát igazolő igazolványának típusát és szétmétt, vagy jelölő szervezet vagy más
szew ezet es etében a bíró s ági nyilvántartásb a-vételi számát.
A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazltatja benffitójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbizottjának nevét és telefaxsz ámát vagy elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati eljárásb an azigyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező
személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszení másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi
képviselet nélkül is eljárhat.



A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonltékok is felhozhatók.
bírósági felülvizsgálati kérelmet a váIasztási iroda az ügy összes iratával legkésöbb a beérkezését
követő napon 9 őráigfelterjeszti az arnak elbirálásárajogosult bírósághoz.
A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására irányadő határidő jogvesztő, az a hatáidő utolsó
napján 16 órakor jár le. A hatáidőt naptári napokban kell számítani.
A választási bizottság határozatának felülvizs gá|atárairányuló nem peres eljárásban felet _ ideértve a
beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

A Ve. 162.§ (1) bekezdése alapján a szavazőlap adattartalmát a választási bizottsághagyja jővá azt
kÖvetően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyéhanhatározatot
hozott.

A Ve. 156. § (1)-(2) bekezdése alapján az egyéni szavazőlap alap-adattartalmát a Ve. 5. melléklete
á|lapítjameg. A szavazőlap a jelölt nevét aI20. § (5) bekezdése, illetve aI29. § (4) bekezdése szerinti
kérel emnek megfelelő e n tarta|mazza.

A Ve. 158. §-a szerint közös jelölt, illetve lista esetén a szavazőlap a jelölt, illetve a lista állításában
résztvevő valamennyi jelölő szewezet nevét tartalmazza. A Ve. 158. § alapján közös jelölt, illetve
lista esetén aszavaző|ap a jelölt, illetve lista állításábanrésztvevő valamennyi jelölő szervezetnevét
tartalmazza. A szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének
szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelö|ő szervezet a szavazólap adattartalmának jóváhagyását
megelőzően kéri.

A Ve. 160.§ (1) alapján a szavazőlapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben
szerepelnek. Az OEVB a bejelentett jelöltek sonendjének sorsolását hatáÁdőben elvégezte és a
sorrendet a IIl2022. (II. 25.) OEVB határozatba foglalta.

A Ve. 161. § szerint a szavazőlapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos
betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. A jelölő szervezetjelképét 20 mm magas és 40 mm
széles területen kell elhelyezni a szavaző|apon. Ha a közös jelölt, illetve lista állításában résztvevő
jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazőlapon, azokat együttesen kell a 20 mm
magas és 40 mm széles területen elhelyezni.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az OEVB megtekintette a Hajdú-Bihar
megyei 5. számű országgyűlési egyéni választókerület szavazőlapjának mintapéldányát, melyet az
OEVB hibátlannak taláIt, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A
határozat a Ve. 156-162 §-ain, valamint a Ve. 5. mellékletén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, a benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésein a 222 § (1)-(2)
bekezdésén, a223 § (1)-(3) bekezdésein, a224. § (1)-(5) bekezdésein,225-227. §-ain és 240. §-án
alapul. Az illeték feljegyzési jogról szőlő tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
62. § (1) bekezdésének s) pontján alapul.

Hajdúszoboszló, 2022. március 7.
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