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A MAGYAR AGRÁR-, ÉLELMISZERGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAMARA
ORSZÁGOS KAMARAI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV
KIVONATA
amely készült Budapesten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében (1115 Budapest, Bartók Béla
út 105-113.) 2022. március 23. napján (szerda) (az ülés tervezett kezdő időpontja 10:00 óra) 10 óra 06
perckor.
Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint
Dr. Csák Csilla teams-en keresztül csatlakozik
Levezető elnök:
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Dr. Lovászy Csaba
Dr. Mikó András
Dr. Kurucz Mihály
Dr. Szajlai Zoltán

Napirendi pontok:
1. Döntés a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek
küldöttjelölti feltételeknek való megfelelősége kapcsán
2. Döntés a küldöttjelölti megyei listák nyilvántartásba vétele kapcsán
Dr. Lovászy Csaba, mint levezető elnök, tisztelettel köszönti a bizottság jelenlévő tagjait, illetve Dr.
Csák Csilla professzor asszonyt, akivel online kapcsolatban vannak. Megnyitja a Bizottság ülését. A
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az Országos Kamarai Választási Bizottság határozatképes.
1. Döntés a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek
küldöttjelölti feltételeknek való megfelelősége kapcsán
Dr. Mikó András ismerteti az előterjesztést. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége,
mint jelölőszervezet 2022. március 10. napján a Választási Szabályzat IV. 1. pontjában foglalt, a megyei
kamarai küldöttgyűlési küldöttek nevét tartalmazó listákat nyújtott be az Országos Kamarai Választási
Bizottságnak, mindösszesen 19 megyére vonatkozóan. Tájékoztatja az OKVB-t, hogy a Választási
Szabályzat IV. 6. pontja alapján az OKVB a Kamara országos ügyintéző szervezete által a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által
meghatározott időpontig egybe veti a kamarai tagjegyzék adataival. Amennyiben az adatok
pontosítására, vagy hiánypótlására lenne szükség, az OKVB legfeljebb 5 napos határidővel elektronikus
úton felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Tájékoztatja az OKVB-t, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja értelmében, ha a megyei
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küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő személyről az adatok hiányossága, összeférhetetlenség, vagy
más ok miatt az OKVB az Országos Elnökség által meghatározott időpontig azt állapítja meg, hogy az
érintett személy nem lehet megyei küldöttgyűlési küldött, erről a jelölő szervezetet haladéktalanul
elektronikus úton tájékoztatja. Amennyiben kifogás előterjesztésére nem kerül sor, a jelölő szervezet az
érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát csak az
Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási
kérelem nem terjeszthető elő.
A Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján a MAGOSZ által benyújtott megyei küldöttgyűlési
küldöttjelölteket tartalmazó listát az ügyintéző szervezet segítségével megvizsgálta és az alábbiakat
szeretné közölni a Választási Bizottsággal.
Bács-Kiskun megyei listát megvizsgálva, a lista a Választási Szabályzat IV. 1. pontjában foglalt
határidőn belül, azaz 2022. március 10. napjáig került benyújtásra az OKVB részére. Az adott megyére
vonatkozóan a jelölő szervezet kizárólag egy listát adott le, így a lista megfelel az Alapszabály VII.
fejezet 08. pontjában foglalt követelménynek. A megyei küldöttlista megfelel a Választási Szabályzat
IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek, amely szerint a megyei küldött-jelöltek nevét tartalmazó
listán természetes személy esetében szerepelnie kell a jelölt nevének, lakóhelyének valamint a kamarai
nyilvántartási számnak, gazdálkodó szervezet esetében a jogi személy nevének, székhelyének, a
küldöttként a jogi személy törvényes képviseletére jogosult személy nevének, valamint a jogi személy
kamarai nyilvántartási számának. A megyei lista a Választási Szabályzat I. fejezet I) pontja és az
Alapszabály IV. fejezet B) pont 03. alpontjában meghatározott, 90 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz.
A megyei lista alapján a Kamara ügyintéző szervezete hiányosságot ebben a megyében nem tárt fel. A
rendelkezésre álló iratanyagot megvizsgálva megállapítható, hogy a MAGOSZ a megyei listához
valamennyi küldöttjelölt vonatkozásában csatolta a Választási Szabályzat IV. 3. pont szerinti elfogadó
nyilatkozatot. Az elfogadó nyilatkozatokban a küldöttjelöltek mindegyike akként nyilatkozott, hogy
megfelel a Kamarai törvény 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
A fenti megállapításokra tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Bács-Kiskun megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök kéri az észrevételeket, javaslatokat, módosítási javaslatokat. Megállapítja, hogy senki
részéről nem érkezett.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
2/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Bács-Kiskun megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy
megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent
a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Baranya megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította
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meg. A lista a Választási Szabályzat IV. 1. pontjában foglaltaknak megfelel. Egy listát adott le a jelölő
szervezet. A Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek is megfelel a lista, illetve
az Alapszabályban meghatározott 70 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok
benyújtásra kerültek. Baranya megye esetében hiányosságot tártak fel egy személy esetében, Róth
László József, nem rendelkezik kamarai tagsággal. Megkérdezi az ügyintéző szervezetet, hogy
időközben történt-e változás?
Fekete Zoltán ismerteti, időközben rendezte tagságát, illetve egy név pontosítás történt. Új nyilatkozat
nem szükséges tőle. Véleményük szerint így a lista befogadható.
Levezető elnök megköszöni a tájékoztatást. Kéri az észrevételeket, javaslatokat, módosítási
javaslatokat. Megállapítja, hogy senki részéről nem érkezett. A 2. sz. határozat értelemszerűen módosul.
Dr. Mikó András ismerteti a határozat javaslatot.
Az OKVB a MAGOSZ Baranya megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
3/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Baranya megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy
megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent
a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti, a MAGOSZ Békés megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította
meg. A lista határidőben került benyújtásra. Egy listát adott le a jelölő szervezet megfelelő tartalommal.
Az Alapszabály szerinti 90 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok benyújtásra
kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárták fel: Makra Tibor esetében a lakcím nem helyes.
Fekete Zoltán ismerteti, Makra Tibor a lakcímét megfelelően igazolta időközben, ezért nem szükséges
a javítás.
Dr. Mikó András ismerteti, Szabó István László esetében szintén lakcím probléma volt.
Fekete Zoltán ismerteti, a listában a lakcím javításra került, viszont új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh András Tibor jelzi, az új nyilatkozat eredeti példányát az ülést követően átadja Titkár úrnak.
Dr. Mikó András ismerteti, Göcző Mátyás esetében a lakcím adat nem helyes.
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Fekete Zoltán ismerteti, a lakcím a listában átvezetésre került, viszont új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh András Tibor jelzi, Göcző Mátyás esetében az eredeti nyilatkozatot az ülést követően átadja
Titkár úrnak.
Dr. Mikó András ismerteti, dr. Makó Attila az adatok alapján nem volt beazonosítható.
Fekete Zoltán ismerteti, a listában a javítás megtörtént, új nyilatkozat nem szükséges.
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot:
Az OKVB a MAGOSZ Békés megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek
adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék
adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy megyei küldöttgyűlési
küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási Szabályzat IV. 7.
pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
4/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Békés megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy
megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent
a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei listáját megvizsgálva az
alábbiakat állapította meg. A lista határidőben került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a jelölő
szervezet. A Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek is megfelel a lista, illetve
az Alapszabályban meghatározott 90 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok
benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárták fel: Dr. Hegedűs Attila esetében a megadott
adatok alapján a tag nem azonosítható be.
Fekete Zoltán ismerteti, a táblázatban az adatjavítás megtörtént, a nyilatkozata megfelelő.
Dr. Mikó András ismerteti, a „Vekni” Sütőipari Kft. esetében Negrutz Ágoston Miklós cégképviseletre
nem jogosult.
Fekete Zoltán ismerteti, jelöltcserét jelzett a MAGOSZ részükre, Negrutz Ágoston Miklóst
magánszemélyként kívánják jelölni. Adatait leadták, a tagnyilvántartásban tagként szerepel, így
érvényes jelölt. Új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, az eredeti nyilatkozatot az ülés végén Titkár úrnak átadja.
Dr. Mikó András ismerteti, a MIRELITE MIRSA Zrt., mint jelölt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és
a Pest megyei listán is szerepel.
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Fekete Zoltán ismerteti, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lista esetében jelöltcserét jelzett feléjük a
MAGOSZ. Aponyi Ferenc iglici lakost kérik a listára felvenni. Az adatait ellenőrizték, a tagnyilvántartás
alapján megfelelő, jelenleg tag. Új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, Aponyi Ferenc nyilatkozata az ülés végén átadásra kerül Titkár úr részére.
Dr. Mikó András ismerteti, egyéb más hiányosság nem volt, így a határozati javaslata:
Az OKVB a MAGOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
5/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket
tartalmazó listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét,
továbbá megállapítja, hogy megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy
vonatkozásában sem áll fent a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Csongrád-Csanád megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat
állapította meg. A lista határidőben került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a jelölő szervezet. A
Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek is megfelel a lista, illetve az
Alapszabályban meghatározott 90 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok
hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárták fel: Balogh János esetében a
megadott adatok alapján nem beazonosítható a küldött.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatok javítása megtörtént a táblázatban, nyilatkozata megfelelően
rendelkezésükre állt.
Dr. Mikó András ismerteti, Bráj róbert esetében nem beazonosítható a személy.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatok javítása megtörtént, tagságát rendezte, új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, a nyilatkozatot hiánypótlás keretében nyújtják be.
Dr. Mikó András ismerteti, Boros Gábor esetében nem beazonosítható a személye.
Fekete Zoltán ismerteti, a listában a javítás megtörtént, a nyilatkozata megfelelően rendelkezésre áll.
Dr. Mikó András ismerteti, Szabó Béla esetében a lakcím nem megfelelő.
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Fekete Zoltán ismerteti a listában az adatjavítás megtörtént, viszont új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják majd be.
Dr. Mikó András ismerteti, Gyovai Gáspár esetében a lakcím nem helyes, megváltozott.
Fekete Zoltán ismerteti, az adat javítása megtörtént, új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják majd be.
Dr. Mikó András ismerteti, Vincze László Mihály tekintetében lakcím nem helyes.
Fekete Zoltán ismerteti, megtörtént a javítás, új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják majd be.
Dr. Mikó András ismerteti, Korda János esetében nem beazonosítható a tag.
Fekete Zoltán ismerteti, a listában a javítás megtörtént, új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, Korda János nyilatkozatát az ülés végén átadja Titkár úrnak.
Dr. Mikó András ismerteti, Csongrád-Csanád megye vonatkozásában hiánypótlás szükséges. Ismerteti
a határozati javaslatot:
Az OKVB a MAGOSZ Csongrád-Csanád megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy Bráj Róbert,
Szabó Béla, Gyovai Gáspár, Vincze László Mihály jelöltek vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt
okokból az adatok pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja
alapján 5 napos határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok
pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja alapján a jelölő
szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát
csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
6/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Csongrád-Csanád megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó
listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe
vetette a kamarai tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján
megállapítja, hogy Bráj Róbert, Szabó Béla, Gyovai Gáspár, Vincze László Mihály jelöltek
vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okokból az adatok pontosítása szükséges, amelyre
tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton
(e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja
alapján a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő
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szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti
meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Hadik Balázs kiegészítésként ismerteti, hogy az Országos Elnökség által meghatározott időpont 2022.
március 28.
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Fejér megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította meg.
A lista határidőben, 2022. március 10-ig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a jelölő
szervezet. A Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek is megfelel a lista, illetve
az Alapszabályban meghatározott 70 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok
hiánytalanul benyújtásra kerültek. Hiányosságot nem tárt fel az ügyintéző szervezet.
Határozati javaslat: Az OKVB a MAGOSZ Fejér megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
7/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Fejér megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a
Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Győr-Moson-Sopron megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat
állapította meg. A megyei lista határidőben, 2022. március 10-ig került benyújtásra az OKVB részére.
Kizárólag egy listát adott le a jelölő szervezet. A Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt
feltételeknek is megfelel a lista, illetve az Alapszabályban meghatározott 80 fő küldött-jelölti létszámot
tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta
fel az ügyintéző szervezet: Lengyel Oszkár Márton nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal.
Fekete Zoltán ismerteti, esetében a MAGOSZ jelöltcserét jelzett részükre. Az új jelölt, Nemesberek
Szövetkezet, melynek törvényes képviselője Lengyel Oszkár Márton. Az adatait megvizsgálták, a
tagnyilvántartásban tagként szerepel. A Szövetkezettől új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, a javított nyilatkozat rendelkezésre áll, az ülés végén átadja Titkár úrnak.
Dr. Mikó András ismerteti, Rábaközi TÉSZ Szövetkezet esetében nem rendelkezik érvényes kamarai
tagsággal, jogutóddal megszűnt.
Fekete Zoltán ismerteti, a listában az adatok javításra kerültek a jogutódra. A jelölt a Rábaközi TÉSZ
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Kft., a nyilatkozat eredetileg is jól került benyújtásra.
Dr. Mikó András a Győr-Moson-Sopron megyei lista esetében az alábbi határozati javaslatot terjeszti
elő: Az OKVB a MAGOSZ Győr-Moson-Sopron megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
8/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Győr-Moson-Sopron megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket
tartalmazó listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét,
továbbá megállapítja, hogy a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy
vonatkozásában sem áll fent a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Hajdú-Bihar megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat
állapította meg. A lista határidőben, 2022. március 10. napjáig került benyújtásra az OKVB részére.
Kizárólag egy listát adott le a jelölő szervezet. A Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt
feltételeknek is megfelel a lista, illetve az Alapszabályban meghatározott 90 fő küldött-jelölti létszámot
tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta
fel az ügyintéző szervezet: Máté József Máté esetében a lakcím nem helyes.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatjavítás megtörtént, nyilatkozat módosítása szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, a nyilatkozat rendelkezésre áll, az ülés végén átadja Titkár úrnak.
Dr. Mikó András ismerteti, Szilágyi Sándor esetében lakcím probléma.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatjavítás megtörtént, viszont a nyilatkozat módosítása szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják be a nyilatkozatot.
Fekete Zoltán jelzi, hogy a FRUTTAMAS Kft. esetében a MAGOSZ még egy címváltozást jelzett
részükre, ami szerintük nem állja meg a helyét, ezért ebben is szeretnének még hiánypótlás keretében
egyeztetést kérni.
Dr. Cseh Tibor András ismerteti, a cég székhelye nem egyezik, tisztázzák hiánypótlás keretében.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Hajdú-Bihar megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy a FRUTTAMAS
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Kft. és Szilágyi Sándor jelöltek vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okokból az adatok
pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos
határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja alapján a jelölő
szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát
csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
9/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Hajdú-Bihar megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja,
hogy a FRUTTAMAS Kft. és Szilágyi Sándor jelöltek vonatkozásában az 1. sz. mellékletben
foglalt okokból az adatok pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat
IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő
szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja
alapján a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő
szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti
meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Heves megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította
meg. A lista határidőben, 2022. március 10-ig került benyújtásra. Megfelel az Alapszabály VII. fejezet
08. pontjában foglalt követelménynek, kizárólag egy listát adott le a jelölő szervezet. A Választási
Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek is megfelel a lista, illetve az Alapszabályban
meghatározott 70 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul
benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az ügyintéző szervezet: MG ERDŐ Kft.
esetében a jelölt két listán is szerepel, Heves megyei és Jász-Nagykun-Szolnok megyei listán is.
Fekete Zoltán ismerteti a MAGOSZ jelöltcserét jelzett részükre. Az új jelölt Répászky Miklós László
személyként. Az adatait megvizsgálták, tagnyilvántartási szempontból rendben van. Egy új nyilatkozat
szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják be.
Dr. Mikó András ismerteti, Kiss Tivadar esetében helytelen a lakcím.
Fekete Zoltán ismerteti, a címjavítás megtörtént a listában, a nyilatkozat módosítása szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják be.
Dr. Mikó András az alábbi határozatot terjeszti elő az OKVB részére
Az OKVB a MAGOSZ Heves megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
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személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy Répászky
Miklós László és Kiss Tivadar jelöltek vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okokból az adatok
pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos
határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja alapján a jelölő
szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát
csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
10/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Heves megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja,
hogy Répászky Miklós László és Kiss Tivadar jelöltek vonatkozásában az 1. sz. mellékletben
foglalt okokból az adatok pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat
IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő
szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja
alapján a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő
szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti
meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei listáját megvizsgálva az
alábbiakat állapította meg. A lista határidőben, 2022. március 10-ig került benyújtásra. Kizárólag egy
listát adott le a jelölő szervezet. A lista megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt
feltételeknek, illetve megfelel az Alapszabály IV. fejezet B) pontjában meghatározott feltételeknek, 80
fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz a lista. Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra
kerültek. Az alábbi hiányosságot tárta fel az ügyintéző szervezet: MG ERDŐ Kft. esetében a jelölt két
listán is szerepel, Heves megyei és Jász-Nagykun-Szolnok megyei listán is.
Fekete Zoltán ismerteti, tekintettel a Heves megyei jelölt cserére így ez a probléma már nem áll fent
Jász-Nagykun-Szolnok megyei lista esetében.
Dr. Mikó András a következő határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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11/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket
tartalmazó listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét,
továbbá megállapítja, hogy a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy
vonatkozásában sem áll fent a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Komárom-Esztergom megyei listáját megvizsgálva az
alábbiakat állapította meg. A lista határidőben, 2022. március 10-ig került benyújtásra. Kizárólag egy
listát adott le a jelölő szervezet. A Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek a
lista megfelel, illetve az Alapszabály szerinti 60 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó
nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az ügyintéző
szervezet: Szentirmay Károly esetében a lakcím nem helyes, megváltozott.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatjavítás megtörtént, viszont nyilatkozat módosítás szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják be.
Dr. Mikó András ismerteti, Nagy Melinda esetében a lakcím eltér a megadottól.
Fekete Zoltán ismerteti, a táblázatban az adatjavítás megtörtént, nyilatkozata megfelelő volt, nem
szükséges pótolni.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Komárom-Esztergom megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy Szentirmay
Károly jelölt vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okokból az adatok pontosítása szükséges,
amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton
(e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja alapján a jelölő
szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát
csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
12/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Komárom-Esztergom megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket
tartalmazó listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja
alapján megállapítja, hogy Szentirmay Károly jelölt vonatkozásában az 1. sz. mellékletben
foglalt okokból az adatok pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat
IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő
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szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja
alapján a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő
szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti
meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Nógrád megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította
meg. A lista határidőben, 2022. március 10-ig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a jelölő
szervezet. A lista megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek, továbbá
az Alapszabály szerinti 60 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul
benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az ügyintéző szervezet: Hajas Péter Pál esetében
nem megfelelő a cím.
Fekete Zoltán ismerteti, a táblázatban az adatjavítás megtörtént, a nyilatkozata megfelelő volt eredetileg
is.
Dr. Mikó András ismerteti, Chikán Tamás esetében szintén nem megfelelő címadat.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatjavítás megtörtént, a nyilatkozata is megfelelő.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Nógrád megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
13/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Nógrád megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy
a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent
a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Pest megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította meg.
A lista határidőben, 2022. március 10-ig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a jelölő
szervezet. A lista megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek, továbbá
megfelel az Alapszabály azon rendelkezésének, hogy 90 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az
elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az
ügyintéző szervezet: Racskó Károly esetében nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal.
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Fekete Zoltán ismerteti, a MAGOSZ jelöltcserét jelzett részükre. Az új jelölt Fáy András Mezőgazdasági
Szövetkezet, melynek képviselője Racskó Károly. A szervezet adatait a tagnyilvántartásban szereplő
adatokkal egybevetették és rendben találták. Új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében becsatolják az új nyilatkozatot.
Dr. Mikó András ismerteti, Veres Mihály esetében nem megfelelő a címadat.
Fekete Zoltán ismerteti, a lakcím igazolása megtörtént, hiánypótlás nem szükséges.
Dr. Mikó András ismereti, MIRELITE MIRSA Zrt. két listán szerepel.
Fekete Zoltán ismerteti, tekintettel arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei listán jelöltcserét
jeleztek, így itt a probléma már nem áll fent.
Dr. Mikó András ismerteti, Dr. Orlóci László esetében nem megfelelő a címadat.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatjavítás megtörtént, viszont új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében becsatolják az új nyilatkozatot.
Dr. Mikó András ismerteti, DPMG Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatok javítása megtörtént, a nyilatkozat megfelelő.
Dr. Mikó András ismerteti, dr. Répás József esetében a listában nem volt sorszámmal megjelölve.
Fekete Zoltán ismereti, a sorszámot pótolta időközben a MAGOSZ, a 90. sorszámot kapta és az előző
88. és 89. sorszám javításra került.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Pest megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek
adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék
adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy Fáy András Szövetkezet
és Dr. Orlóci László jelöltek vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okokból az adatok pontosítása
szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel
elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja alapján a jelölő
szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát
csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

14/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Pest megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
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tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy Fáy
András Szövetkezet és Dr. Orlóci László jelöltek vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt
okokból az adatok pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6.
pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az
adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja
alapján a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő
szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti
meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Somogy megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította
meg. A lista határidőben, 2022. március 10. napjáig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a
jelölő szervezet. A Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek is megfelel a lista,
továbbá az Alapszabály IV. fejezet B) pontjában meghatározott 80 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz.
Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az
ügyintéző szervezet: Irányi Károly Csongor tekintetében nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal.
Fekete Zoltán ismerteti, tagságát időközben rendezte.
Dr. Mikó András ismerteti, Fenyőfalviné dr. Nagy Zsuzsanna nem rendelkezik érvényes kamarai
tagsággal.
Fekete Zoltán ismerteti, tagságát időközben rendezte.
Dr. Mikó András ismerteti, Berta Antal tekintetében nem beazonosítható.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatok javítás megtörtént, a nyilatkozata megfelelő, eredetileg is jó volt.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Somogy megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási
Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
15/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Somogy megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy
a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent
a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
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Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei listáját megvizsgálva az
alábbiakat állapította meg. A megyei lista határidőben, 2022. március 10. napjáig került benyújtásra.
Kizárólag egy listát adott le a jelölő szervezet. A lista megfele a Választási Szabályzat IV. fejezet 2.
pontjában foglalt feltételeknek. A lista az Alapszabály szerinti 90 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz.
Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul csatolásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az
ügyintéző szervezet: Vári György esetében a cím nem megfelelő.
Fekete Zoltán ismerteti, a táblázatban a javítás megtörtént, új nyilatkozat szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják be.
Dr. Mikó András ismerteti, ifj. Simon Barnabás tekintetében az adatai alapján nem beazonosítható.
Fekete Zoltán ismerteti, az adatok javítása megtörtént, a nyilatkozata jó volt.
Dr. Mikó András ismerteti, Tóth Sándor esetében nem megfelelő a cím.
Fekete Zoltán ismerteti, a cím javítása megtörtént, a nyilatkozata jó.
Dr. Mikó András ismerteti, Hámori Andrea tekintetében a cím nem megfelelő.
Fekete Zoltán ismerteti, a cím javítása megtörtént, viszont a nyilatkozat javítása szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják be.
Fekete Zoltán jelzi, Czira Attila Gábor esetében jelezte a MAGOSZ, hogy nem megfelelő a cím, ami
részükre megállapításra kerül, így ennek tekintetében pontosítás szükséges. A lakcím kártya kapcsán
még egyeztetniük kell, kéri ezt is hiánypótlás keretébe kiadni.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy Vári György,
Hámori Andrea és Czira Attila Gábor jelölt vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okból az
adatok pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos
határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja alapján a jelölő
szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát
csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

16/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket
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tartalmazó listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja
alapján megállapítja, hogy Vári György, Hámori Andrea és Czira Attila Gábor jelölt
vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okból az adatok pontosítása szükséges, amelyre
tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton
(e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja
alapján a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő
szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti
meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a MAGOSZ Tolna megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította
meg. A lista határidőben, 2022. március 10. napjáig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a
jelölő szervezet. A lista megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek,
továbbá megfelel az Alapszabály rendelkezésének, 70 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó
nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az ügyintéző
szervezet: Danubia Frucht Szövetkezet tekintetében a cím nem megfelelő.
Fekete Zoltán ismerteti, a cím javítása megtörtént a táblázatban, a nyilatkozata megfelelő volt.
Dr. Mikó András ismerteti, Klein András esetében szintén cím probléma volt.
Fekete Zoltán ismerteti, a jelölt a lakcímét igazolta a lakcímkártyájával, javítás nem szükséges.
Dr. Mikó András megkérdezi, van-e más probléma, ami időközben előjött?
Fekete Zoltán válasza, nincs.
Dr. Mikó András a következő határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Tolna megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek
adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék
adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei küldöttgyűlési
küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási Szabályzat IV. 7.
pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
17/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Tolna megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy
a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent
a Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
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Dr. Mikó András ismerteti, a MAGOSZ Vas megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította meg.
A megyei lista határidőben, 2022. március 10. napjáig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a
jelölő szervezet. A lista megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek.
A megyei lista a Választási Szabályzat, illetve az Alapszabály szerint 70 fő küldött-jelölti létszámot
tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta
fel az ügyintéző szervezet: Asbóth Péter Sándor esetében a cím nem megfelelő.
Fekete Zoltán ismerteti, a cím javítása megtörtént, a nyilatkozata megfelelő volt.
Dr. Mikó András megkérdezi, van-e egyéb probléma, ami időközben felmerült.
Fekete Zoltán válasza, nincs egyéb probléma.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti az OKVB elé:
Az OKVB a MAGOSZ Vas megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek
adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék
adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei küldöttgyűlési
küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási Szabályzat IV. 7.
pontjában foglalt kizáró ok.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
18/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Vas megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a
Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti, a MAGOSZ Veszprém megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította
meg. A megyei lista határidőben, 2022. március 10. napjáig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott
le a megyében a jelölő szervezet. A lista megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt
feltételeknek, továbbá megfelel az Alapszabály rendelkezéseinek, ami alapján 70 fő küldött-jelölti
létszámot tartalmaz. Az elfogadó nyilatkozatok hiánytalanul becsatolásra kerültek. Az alábbi
hiányosságokat tárta fel az ügyintéző szervezet: Zajcsek Szabolcs esetében nem megfelelő a cím.
Fekete Zoltán ismerteti, a cím javítása megtörtént, nyilatkozat módosítása is szükséges.
Dr. Cseh Tibor András jelzi, hiánypótlás keretében nyújtják be.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Veszprém megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja, hogy Zajcsek
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Szabolcs jelölt vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okból az adatok pontosítása szükséges,
amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos határidővel elektronikus úton
(e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja alapján a jelölő
szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát
csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
19/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Veszprém megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán
szereplő személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette
a kamarai tagjegyzék adataival és a Választási Szabályzat IV. 6. pontja alapján megállapítja,
hogy Zajcsek Szabolcs jelölt vonatkozásában az 1. sz. mellékletben foglalt okból az adatok
pontosítása szükséges, amelyre tekintettel a Választási Szabályzat IV.6. pontja alapján 5 napos
határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő szervezetet az adatok pontosítására.
Az OKVB felhívja a jelölő szervezet figyelmét, hogy a Választási Szabályzat IV. 7. pontja
alapján a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő
szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott időpontig teheti
meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti, a MAGOSZ Zala megyei listáját megvizsgálva az alábbiakat állapította meg.
A megyei lista határidőben, 2022. március 10. napjáig került benyújtásra. Kizárólag egy listát adott le a
jelölő szervezet. A lista megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek.
Az Alapszabály szerint meghatározott 70 fő küldött-jelölti létszámot tartalmaz. Az elfogadó
nyilatkozatok hiánytalanul benyújtásra kerültek. Az alábbi hiányosságokat tárta fel az ügyintéző
szervezet: Nanorb Kft. esetében nem megfelelő a cím.
Fekete Zoltán ismerteti, a cím javítása a táblázatban megtörtént, a nyilatkozata megfelelő.
Dr. Mikó András ismerteti, Pálinkás Róbert esetében nem megfelelő a cím.
Fekete Zoltán ismerteti, a címét lakcímkártyával igazolta, hiánypótlásra nincs szükség.
Dr. Mikó András megkérdezi, van-e egyéb hiba, ami időközben kiderült?
Fekete Zoltán válasza, nincs egyéb hiba.
Dr. Mikó András az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Zala megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek
adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai tagjegyzék
adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei küldöttgyűlési
küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a Választási Szabályzat IV. 7.
pontjában foglalt kizáró ok.
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A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
20/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Zala megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatait az Országos Elnökség által meghatározott időpontig egybe vetette a kamarai
tagjegyzék adataival és megállapítja azok egyezőségét, továbbá megállapítja, hogy a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő egyik személy vonatkozásában sem áll fent a
Választási Szabályzat IV. 7. pontjában foglalt kizáró ok.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
A Levezető elnök megállapítja, hogy az 1. napirendi pont végére értek azzal, hogy az elhangzottak
szerint a MAGOSZ vállalta, hogy a hiánypótlásnak határidőre eleget tesz. Felhívja a figyelmét a
Bizottság tagjainak, hogy ennek megfelelően kell majd kitűzniük a következő bizottsági ülés napját.
Javasolja, hogy a 2. napirendi pont után döntsenek ebben.
Megkérdezi, ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek egyéb észrevétele, javaslata?
Megállapítja, hogy nincs.
2. Döntés a küldöttjelölti megyei listák nyilvántartásba vétele kapcsán
A Levezető elnök felkéri Titkár urat, a 2. napirendi pont elővezetésére.
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Baranya megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
22/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Baranya megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII.
fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Bács-Kiskun megyei
küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet
8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
23/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Bács-Kiskun megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII.
fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
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Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet
8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
24/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei küldöttjelölti megyei listáját az
Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján
nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Békés megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
25/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Békés megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet
10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Győr-Moson-Sopron megyei
küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet
8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
26/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Győr-Moson-Sopron megyei küldöttjelölti megyei listáját az
Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján
nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei
küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet
8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
27/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
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Az OKVB a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldöttjelölti megyei listáját az
Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján
nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Nógrád megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
28/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Nógrád megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet
10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Somogy megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
29/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Somogy megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet
10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Tolna megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
30/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Tolna megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet
10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Vas megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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31/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Vas megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10.
pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Zala megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
32/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Zala megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet
10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András ismerteti a határozati javaslatot: Az OKVB a MAGOSZ Fejér megyei küldöttjelölti
megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet 10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja
alapján nyilvántartásba veszi.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
33/2022.(III.23.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Fejér megyei küldöttjelölti megyei listáját az Alapszabály VII. fejezet
10. pontja és a Választási Szabályzat IV. fejezet 8. pontja alapján nyilvántartásba veszi.
(6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
További kérdés nem merült fel, így a levezető elnök 11 óra 49 perckor az ülést berekeszti. Megköszönni
az aktív részvételt.
A jelen jegyzőkönyv határozatai bevezetésre kerülnek a Határozatok Tárába.

K. m. f.

