
Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
53/2014. (III. ll.) határozata 

A Budapest 09. szamu Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a 
továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (l) 
bekezdése alapján szavazólap adattartalmánakjóváhagyása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Az OEVB a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület egyem 
szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja a Választási Információs Rendszerből kinyomtatott 
formában. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ellene bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet 
benyújtani. 
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával 
rendelkező személy szakvizsga bizonyítványa egyszerű másolatának csatolásával, saját 
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben 
(1102 Budapest, Szent László tér 29.), vagy elektronikus dokumentumként (e-mail cím: 
kobph@kobanya.hu) jogszabálysértésre hivatkozással illetékmentesen nyújthatja be az 
OEVB-nél a Fővárosi Ítélőtáblának címezve. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a 
jogi képviselőnek, illetve a jogi szakvizsgával rendelkező saját ügyében eljáró személynek 
minősített elektronikus aláírásával kell ellátnia a kérelmet. A bírósági felülvizsgálati kérelem 
elektronikus dokumentumként történő benyújtása esetén annak mellékleteit a kérelmezőnek 
kell oldalhű másolatban elektronikus okirati formába átalakítania. 
A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-
én 16.00 óráig megérkezzék az OEVB-hez. 

Indokolás 

Az OEVB 2014. március ll-ei ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 162. § (l) bekezdése alapján hagyta jóvá az egyéni szavazólap 
adattartalmát azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele 
tárgyában határozatot hozott. Az OEVB a Budapest 09. szám ú Országgyűlési Egyéni 
Választókerület egyéni szavazólapja Választási Információs Rendszerből kinyomtatott 
változatának adattartalmát tartalmi és formai szempontból ellenőrizte, és a szavazólapot 
hibátlannak minősítette. 

A fentiekre tekintettel a 2014. évi országgyűlési választásokra vonatkozóan a Budapest 09. 
számú Országgyűlési Egyéni Választókerület egyéni szavazólapja adattartalmának 
jóváhagyása a rendelkező részben foglaltak szerint megtörtént 

A határozat a Ve. 156-159. §-ain, 162. § (l) bekezdésén, valamint 5. mellékletén, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 223., 224. és 240. §-ain, az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése l. poniján alapul. 

Budapest, 2014. március ll. 


