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HATÁROZAT 

 
Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága az Európai 
Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt egyéni választókerületi jelöltjének, 
 

Kanalasné Jakab Karolának 
 

 
nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. 
§ (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a 
Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási 
bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától 
számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. 
 

INDOKOLÁS 
 

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. 
A Ve. 252. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság (továbbiakban: OEVB) veszi nyilvántartásba, legkésőbb a 
bejelentést követő harmadik napon. 
Kanalasné Jakab Karola, az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt egyéni 
választókerületi jelöltje 2014. március 3-án benyújtotta a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, 
továbbá az átvett 125 darab ajánlóívből 125 darabot.  
Az ajánlások ellenőrzését az Országos Egyéni Választókerületi Iroda elvégezte, amelynek 
eredményéről tájékoztatta az OEVB-t. Az OEVB megállapította, hogy a rögzített 586 darab ajánlásból 
364 darab elfogadható - a többszörös ajánlások száma 37 darab, egyéb okból nem elfogadható 
ajánlások száma 185 darab - így az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma nem éri el az 
országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott 500 
érvényes ajánlást, ezért az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételének törvényi feltétele 
nem teljesül. 
 
A fentiekre tekintettel az OEVB a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 
Jelen határozat a Ve. 124. § (1) és (2) bekezdésén, 125. §-án, 126. §-án, 127. §-án, 132. §-án, 133. §-
án, 134. §-án, 252. §.-án, 221. §-án, 223. §-án, 224. §-án, továbbá az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án és 6. §-án alapul. 
 
Vecsés, 2014. március 5. 
 
       Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
         elnök 
 
Erről értesítést kap: 
 1. Kanalasné Jakab Karola (jelölt) 
 2. Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 
 3. Irattár 


