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Tárgy: Szavazólap adattartalmának jóváhagyása

HATÁROZAT
Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a
2014. évi országgyűlési képviselő-választás egyéni szavazólapjának adattartalmát
ellenőrizte és azt jóváhagyja.
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 240. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek nincs helye. A Ve. 240. § (2) bekezdése
értelmében a határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon – azaz 2014.
március 12-én 16.00 óráig – megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási
bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti
ítélőtábla, jelen esetben a Fővárosi Ítélőtábla bírálja el.

INDOKOLÁS
A Ve. 162. § (1) bekezdése szerint a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja
jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt illetve lista nyilvántartásba-vétele
tárgyában határozatot hozott.
A Ve. 156. §-a úgy rendelkezik, miszerint az egyéni szavazólap alap-adattartalmát a törvény
5. melléklete állapítja meg.
A Ve. 158. § (1) bekezdése szerint közös jelölt esetén a szavazólap a jelölt állításában részt
vevő valamennyi jelölő szervezet nevét tartalmazza. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja,
hogy a szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét illetve jelképének
szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a szavazólap adattartalmának
jóváhagyását megelőzően kéri.
A Ve. 159. §-a alapján a több utónévvel rendelkező jelölt kérheti, hogy a szavazólap csak az
egyik utónevét tartalmazza, továbbá, hogy a szavazólap a nevének részét képező „dr.”
megjelölést ne tartalmazza.
A Ve. 106. §-a értelmében a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek
nyilvántartásba vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek sorrendje egymáshoz
viszonyított sorrendje nem változik.
A Ve. 161. § úgy rendelkezik, miszerint a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. A jelölő szervezet jelképét
húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon.
Ha a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a
szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles
területen elhelyezni.

1

A választási bizottság megállapította, hogy a szavazólap-minta, annak tartalma mindenben
megfelel a fenti törvényi kritériumoknak, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően
határozott.
Jelen határozat a Ve. 156. §-án, 158. §-án, 159. § (1) és (2) bekezdésén, 160. § (1) és (3)
bekezdésén, 161. §-án, 162. § (1) bekezdésén, 240. §-án, valamint 5. mellékletén alapul.
Vecsés, 2014. március 11.

Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna
elnök
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