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KIVONAT 
 

Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda épületében 2022. március 7-én 

11:00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

21/2022. (III. 7.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az 
országgyűlési egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában 
meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Heves 
megye 03. számú választókerületének országgyűlési egyéni választókerületi szavazólapját a 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
 

jóváhagyja.  
 
A határozat ellen a Kúriához (1055 Budapest, Markó utca 16.) címzett bírósági felülvizsgálati 
kérelmet lehet benyújtani. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2022. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottsághoz (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., e-mail cím: 
valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB).  
 
A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására megállapított határidő jogvesztő. 
 
Bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kérelmet személyesen vagy levélben, illetve 
olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi 
képviselője vagy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus 
aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként 
nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába 
alakítja. 
Bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A kérelemben új 
tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 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 kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával 
rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját 
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 
 



A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtóját 
tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. 
 

Indokolás 
 
Az OEVB valamennyi bejelentett országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt 
nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. 
 
A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 
jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele 
tárgyában határozatot hozott. 
 
Az OEVB az országgyűlési egyéni választókerületi szavazólap adattartalmát megismerte, és 
azt a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyta. 
 
A Ve. 222. § (2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a 
választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették vagy a fellebbezés e törvény 
rendelkezései szerint kizárt. 
A Ve. 240. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának 
jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) bekezdésén, 
222. § (1) és (2) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 240. §-án; az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul. 
 
 
Hatvan, 2022. március 7. 
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