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HATÁROZAT 

 
Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága  
 

Majoros Klára, 
 

 
a Szövetségben, Együtt Magyarországért jelölő szervezet OEVB-be megbízott tagjának 
megbízását 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. 28. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság egy-egy 
tagját a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló 
független jelöltek bízzák meg. A Ve. 17. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy választási bizottság 
megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat. A Ve. 30. § bekezdése alapján a 
választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni. A bejelentés 
tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. 
A Szövetségben, Együtt Magyarországért jelölő szervezet elnöke és jelöltje, dr. Nagy Marianna 2014. 
március 7-én benyújtotta a jelölő szervezet Majoros Klárára vonatkozó megbízását. A Ve. 31. §-a 
értelmében az OEVI ellenőrizte a megbízott tag választójogát, és megállapította, hogy nevezett 
személy bejelentett magyarországi lakcím hiányában a központi névjegyzékben nem szerepel. A Ve. 
32. §-a alapján, ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság 
elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet, amely határozattal dönt a megbízás elfogadásáról 
vagy visszautasításáról. 
 
A fentiekre tekintettel az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  
Jelen határozat a Ve. 16. § (4) bekezdésén, 28. § (1) bekezdésén, 30. §-án, 31. §-án, 32. § (1) és (2) 
bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án alapul. 
 
Vecsés, 2014. március 11. 
 
 
 
       Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
         elnök 
 
Erről értesítést kap: 

1. dr. Nagy Marianna Szövetségben, Együtt Magyarországért 
2. Irattár 


