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KIVONAT 
 

Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda épületében 2022. február 15-én 

14:00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

8/2022. (II. 15.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Korózs Lajos 3386 Sarud, Üdülő sor 4. szám alatti lakos, mint országgyűlési egyéni 
választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő 
határozatot: 
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Korózs Lajos 3386 Sarud, Üdülő sor 4. szám alatti lakost, mint a Demokratikus Koalíció, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az 
LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös jelöltjét a 
2022. évi országgyűlési képviselők választásán Heves megye 03. számú országgyűlési 
egyéni választókerületében 
 

nyilvántartásba veszi.  
 
A határozat ellen a Heves Megyei Területi Választási Bizottságnak (3300 Eger, Kossuth L. u. 
9.) címzett, Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., e-mail: valasztasiiroda@hatvan.hu; a 
továbbiakban: OEVB) előterjesztett illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 18-án 16.00 óráig 
megérkezzen az OEVB-hez. 
 
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő. 
 
Fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet 
benyújtani. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények 
és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá a 
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 

Korózs Lajos 3386 Sarud, Üdülő sor 4. szám alatti lakos 2022. február 12-én kérte adatai 
nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt a 2022. évi 
országgyűlési képviselők választásán a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért 



Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország 
Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös jelöltjeként Heves megye 03. számú 
országgyűlési egyéni választókerületében.  
 
Korózs Lajos a kérelmet az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal 
közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe 
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási 
eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes 
szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 
11.) IM rendelet 16. melléklete szerinti E1 jelű nyomtatványon terjesztette elő, melyhez 108 
db ajánlóívet csatolt.  
 
A Ve. 124. § (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 
 
A Ve. 127. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 
számított három napon belül kell elvégezni; az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot; továbbá az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda 
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot és – kérelmére – 
a jelöltet. 
 
A Ve. 132. §-a alapján 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. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a alapján az 
egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. 
 
Az ajánlásokat az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az 
ellenőrzés eredményéről tájékoztatta az OEVB-t.  
 
Az OEVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 
500 érvényes ajánlást, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-án, 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdésén, 127. § (1)-(3) 
bekezdésén, 132. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 252. § (2) 
bekezdésén alapul. 
 
Hatvan, 2022. február 15. 
 
 
 
 Padányiné Kalocsai Edit 
 Heves megye 03. számú OEVB elnöke 


