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lll2022. (II.25.) OEVB határozat
a Hajdú-Bihar Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben bejelentett egyéni

választókerületi képviselőjelöltek szavazőlapon történő feltüntetésének sorrendjéről

A Hajdú-Bihar Megyei 5. szétmű Országgyrilési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a
továbbiakban: OEVB) - avá|asztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
160. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - az országgytílési képviselők 2022. évi
általános v áIasztása tekintetében

Hajdú-Bihar Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben

a bejelentett egyéni választókerületi képviselőjelöltek szavaző|apon történő feltüntetésének
sorrendjét a következők szerint sorsolta ki:

A soroslás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a
szavazőlap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A Ve. 160. § (1) bek. szerint a szavazőlapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 160. § (2) bek. szerint a váIasztási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a
jelÖltnek vagy listának a kivételével, amellmek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították -
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre állő határnapon, |6 őta
utánvégzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van.

sorsolt
sorszám

jelölt neve jelölő szervezet(ek) neve(i) / független

1. Nacy Albert fügeetlen
) Papp Zo|tán füeeetlen
3. Dr. Tóth Sándor Mi Hazánk Mozgalom
4. Kiss László Demokratikus koalíció

Jobbik Ma gyaror szágért Mozgalo m
Momentum Mozgalom
Magyar Szocialista Párt
LMP - Magyaro rszág Zőld P árja
párbeszéd Magyaror szásért p árt

5. Sipos Sándor Magyar Munkáspárt
Igen szolidaritás Magyaror szásért Mozgalom

6. Nasy Laios független
7. Cziíra Levente István Normális Elet Pártia
8. Bodó Sándor FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

kereszténydemokrata Néppárt
9. Tóth Ferencz Megoldás Mozgalom



A 2022. április 3. napjéra kitűzött országgyúlési képviselő-választás és országos népszavazási
eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló l12022. (I. 11.) IM rendelet 33. § (1)
bek. szerint az országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak
a jelöltnek a kivételével, amelyrrek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének
sorsolását 2022. február 25-én 16.00 óra után végzí el.

A Ve. 160. § (3) bek. szerint ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazőIapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz
viszonftott sorrendje nem változik. A szavaző|apon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással
ellátva kell feltüntetni.

Az OEVB a soroslást a fenti jogszabályi rendelkezések alapján végezte el.

A Ve. 239. §-a szerint a Ve. 160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazőlap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Hajdúszoboszló, 2022. február 25.

Országgyűlési Egyéni
YáIasztási Bizottság
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