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61/2018. (III. 8.) határozata 

Határozat 

A Budapest 09. szamu Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a 
továbbiakban: OEVB) Varga Andrea (                                          ) a Demokrata Párt jelöltjének 
kérelmére a 2018. évi országgyülési képviselő-választáson egyéni képviselőjelölt 
nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Az OEVB a 2018. évi országgyűlési képviselő-választáson Budapest 09. szamu egyéni 
választókerületében a Demokrata Párt jelöltjeként induló Varga Andrea képviselőjelöltként 
történő nyilvántaiiásba vételét visszautasítja. 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, a jelölőszervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
személyesen, levélben (1102 Budapest, Szent László tér 29.), telefaxon (06-1/4338-219) vagy 
elektronikus levélben (hivatal@kobanya.hu) jogszabálysértésre hivatkozással illetékmentesen 
fellebbezést nyújthat be az OEVB-nél a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 11-én 16.00 óráig 
megérkezzék az OEVB-hez. 

Indokolás 

Varga Andrea a 2018. február március 5-én benyújtott kérelmében kérte a 2018. évi 
országgyülési képviselő-választáson Budapest 09. számú egyéni választókerületében 
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Demokl-ata Párt jelöltjeként. 

A jelölt a rendelkezésére bocsájtott ajánlóíveket teljes számban átadta. Az ajánlások tételes 
ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzés alapján az érvényes ajánlások száma 354 db. 

Az OEVB megállapította, hogy Varga Andrea nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 
jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, a bejelentés ugyan az ajánlóívek 
átadásával tö1iént, a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma azonban nem éri el az 
ötszázat. 
A fentiekre tekintettel Varga Andreának a 2018. évi országgyülési képviselő-választáson 
Budapest 09. számú egyéni választókerületében képviselő-jelölként történő nyilvántartásba 
vétele a rendelkező részben foglaltak szerint visszautasításra került. 

A határozat az országgyülési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-án, a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-ain, 
133. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223. és 224. 
§-ain, 297. § (2) bekezdés b) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdése 1. pontján alapul.
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