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412022. (II.22.) OEVB határozat
Czifra Levente István egyéni váIasztókerületi képviselőjelött nyilvántartásba vétetéről

A HajdÚ-Bihar MegYei 5. számú Országgyőlési Egyéni Választókerületi Yálasztási Bizottság (a
továbbiakban: oEVB) - aválasztási eljárásról szóló iótS. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
132, §-ában és 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva _ az oíszágg!ílési képviselők
2022. évi általános választása tekintetében a Hajdú-Bihar megyei 5. számí oiszaggyőtési egyéni
választókerületben

CZIF,RA LEVENTE ISTVÁNT

a Normális Elet Pártja
jelölő szerv ezet j elöltjét

egYéni választókerületi képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ahatározat ellen az ÜgYben érintett természetes és jogi személy, jogi személyisóg nélküli szervezeta HajdÚ-Bihar Megyei Területi Választási Biiotisághoz cimiett, de 
-az 

bBvg-net G200HajdúszoboszlÓ, HŐsÖk tere 1.) előterjesztett fellebbezésinyujthat be. Írlem nffithat be fellebbezést
az ügyben eljárt választásibizottság és annak tagsa.

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választásr bizottság mérlegelési jogkörben
hozott határozata el'le1.""-Ulyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus lJvélbenTehet beriyujtani.A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A.fellebbezést ŰgY kell benyujtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalátől
számitott harmadik naPon megérkezzen a megtámadott hataro zatothoző választásibizo{tsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye,223. § (3) bekezdése szerinti alapját,a kérelem
benYujtójának nevét,.lakcjmét (székhelyét) és - ha a lakcímétBt 1szot<trelyétől) eltér _posiai értesítésicímét, valamint a 

_ 
kérelem benyujtójának személyi azonositóját, iíletuó hu a külftldön élő,

magYarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, amagYar államPolgárságát igazoló okiratának tipusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szetv ezet esetében a bíró sági nyilvántartásba-vételi számát.

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

A fellebbezést a választási iroda azúgy összes iratával abeérkezése napján felterjeszti a fellebbezés
elbirálására jogosultválasztásibizottsághoz,

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

Az eljárás tátgyánál fogva nem esik k özteherfizetési kötelezettség alá.



Indokolás

A rendelke ző tészbenmegnevezett j elölő szervezet(ek) a jogszabáIyokban me ghatározottj elÖltállÍtási

határidőn belül jelentetlék be egyéni választókerületi képviselőjelÖltjÜket aZ országgYŰlési

képviselők 2022. évi általános választásán a Hajdú-Bihar megyei 5. sz. országgYŰlési egYéni

választókerületben.

Az oEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályokban tétmasztottkÖvetelménYeknek

megfele1, a ietotts3gh"" ."tit.egós érvényes ajánlások száma elffi az őtszázat, ezért a jelÖltként

bejálentett személy egyéni válásztókerületi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről

határozott.

Az országg$ilési képviselők vá|asztáséról szóló 20IL évi CCIII. tÖrvény 6. §-a szerint az egYéni

v ál asztókeól etb en a j el ö 1 ésh e z l e ga1ráhb ötszáz vál asztóp o |gár aj ánlása s zÜk s é ges.

A Ve. lz4. § (1) bek. szerint a jelöltet azajánlőivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba

vételére illetékes v álasztási bízottságnáL

A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a tÖrvényes feltételeknek megfelelő

jelöló szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését kÖvető negYedik naPon -

nyilvántartásba vesz.

A Ve. 252. § (1) bek. szerint az egyéní választókerületi jelÖltet legkésőbb aszavazást megelőző

harminchetedik napon kell bejelenteni.

A Ve. 252. § (2) bek. szetint az egyéni választókerületi jelöltet az országg$ilési egyéni

választókerületi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

A Ve. 297, § (2) bek. szerint a területi választási bizottság ŐŐnt az országgyŰIési egYéni

választókerületi váiasztási bizottság a I24. § (2)-(3) bekezdése, valamint a252. § (2) bekezdése

alapj án me ghozott döntése elleni fell ebb ezésről,

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyÚlési képviselŐ-választás és országos népszavazási

eljárások határidőinek e, nuta*upiainak megállapításáról sző|ő Il2022. (I. |1.) IM rendelet 23. §-a

szerint az egyéniválasztókerutetilbtottet legúésőbb2022. február 25-én 16.00 Óráig kell bejelenteni.

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

u.nyujtaranak feltételeiól való tájékoztatás a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésein, 4ó. §-án,22I. § (1)

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

bekezdés b)pontján uráp"r. A választással, valamint a népszavazással kapcsolatos tÖrvénYekből folYÓ

jogok érvényesítésóvel, kotelezettségek teljesítésével kapcsolatos - kÖzteherfizetési kÖtelezettségalá

ná eso _ eijárásról ,raa taieuoztús urÍII"téIoől szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének

XIII.8. pontján alapul.

Hajdúszoboszló, 2022. februfu 22.
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