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312022. (II. 15.) OEVB határozat
Bodó Sándor egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A HajdÚ-Bihar Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókenileti yáIasztási Bizottság (a
továbbiakban: OEVB) -aválasztási eljárásról szóló 2OI3. évi XXXVI. törvény (atovábbiakbun, V..;
132. §-ában és 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva _ az oiszággytílési képviselők
2022. évi álta|ános választása tekintetében a Hajdú-Bihar megyei 5. számú oíszággwlési egyéni
választókerületben

BoDÓ sÁNuonr

a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetségn
és a Kereszténydemokrata Néppárt

jelölő szervezetek jelöltjét

egYéni választókerületi képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ahatározat ellen az Ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szewezeta HajdÚ-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsá$toz cimzett, de-az 
-OBvn-rret g200

HajdúszoboszlÓ, HŐsÖk tere 1.) előterjesztett fellebbezést nyujthat be. Nem nyujthat be fellebbezést
az ügyben eljárt választásibizottság és annak tagja.

Fellebbezóst jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben
hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus lávélbenTehet ben-yujtani.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést ÍgY kell benyujtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalátől
számitott harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatothoző választásibizo{tsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye.223. § (3) bekezdése szerinti alaplát, a kérelem
benYujtójának nevét,,lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétő1) eltér - pósiai értesítési
címét, valamint a kérelem benyujtójanak személyi azonositőját, iiletve ha a külftildön élő,
magYarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
maEYffi államPolgárságát igazoló okiratának típusát és szátmát, vagy jelölő szervezet vagy más
szerv ezet esetében a bíró sági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyujtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxsz ámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezést a választási iroda azügy összes iratával abeérkezése napján felterjeszti a fellebbezés
elbirálására jogosultválasztásibizottságltoz.

A fellebbezésre irányadőhatáidőjogvesztő, az ahatáidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt
naptári napokban kell számítani.

Az eljárás tárgyénál fogva nem esik közteherfizetési kötelezettség alá.



Indokolás

A rendelkező részhenmegnevezett jelölő szervezet(ek) a jogszabá|yokban me ghatározottjelöltállítási
határidőn belül jelentették be egyéni választókerületi képviselőjelöltjüket az országgyűlési
képviselők 2022. évi áItalános választásán a Hajdú-Bihar megyei 5. sz. országgyúlési egyéni
választókerületben.

Az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályokban támasztottkövetelményeknek
megfelel, a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma e|ffi. az őtszázat, ez&t a jelöltként

bejelentett személy egyéni választókerületi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről
határozott.

Az országg$ilési képviselők vá|asztáséről szóló 201l. évi CCIII. törvény 6. §-a szerint az egyéni
választókerületben ajelöléshezlegalább őtszáz választópolgár ajánlása szükséges.

A Ve. 124. § (1) bek. szerint a jelöltet az ajánlőívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba

vételére illetékes v áIasztási bizottságnál.

A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon -

nyilvántartásba vesz.

A Ve. 252. § (1) bek. szerint az egyéní választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző

harminchetedik napon kell bejelenteni.

A Ve. 252. § (2) bek. szerint az egyéni választókerületi jelöltet az országgyŰlési egyéni

választókerületi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

A ye. 297. § (2) bek. szerint a területi választásí bizottság dőnt az országgyŰIési egyéni

választókerületi választási bizottság a l24. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 252. § (2) bekezdése

alapj án meghozott döntése elleni fell ebbezésről.

A 2022. április 3, napjára kitűzött országglilési képviselő-váIasztás és országos népszavazási

eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szőlő ll2022. (L 11.) IM rendelet 23. §-a
sierint az egyéníválasztókerületi jelöltet legkésőbb 2022. februar 25-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésein, 46. §-án, 221. § (1)

bekezdésén,223. § (l)-(3) bekezdésein,224. § (1)-(4) bekezdésein,225-226. §-án és 297. § (2)

bekezdés b) pontján alapul. A választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos - közteherfizetési kÖtelezettségaIá

nem eső - eljárásról szóló tájékoztatás azilletél<ről szóló 1990. évi XCIU. törvény 2. mellékletének

XIII.8. pontján alapul.

Hajdúszoboszló, 2022. február 1 5.
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