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Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
38-H/2018. (III. 6.) 07. számú OEVB határozatával
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
A Budapest Főváros 07. számú Egyéni Országgyűlési Választókerületi Választási
Bizottság Tóth Tamás országgyűlési egyéni választókerületi jelölt (jelölő szervezet:
Közös Nevező 2018) nyilvántartásba vételét visszautasítja és elrendeli a határozat
közzétételét az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu), valamint a
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottságnál (1139 Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezést lehet
benyújtani. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 9. napján 16
óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell, a fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a
fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, a fellebbezés benyújtójának
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás

A Nemzeti Választási Bizottság a Közös Nevező 2018 Pártot, mint jelölő szervezetet
nyilvántartásba vette az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.
Tóth Tamás, mint országgyűlési egyéni választókerületi jelölt a szükséges E1-es nyomtatvány
leadásával bejelentkezett, továbbá a jelölő szervezet meghatalmazott képviselője 2018.
március 5. napján 85 darab ajánlóívet adott le, melyből 18 db nem tartalmazott ajánlást és 10
db nem tartalmazta az aláírásgyűjtő személy aláírását..
A Budapest Főváros 07. számú OEVB megállapította, hogy a 57 db ajánlóívet, 447 db
ajánlást ellenőrizte az OEVI, amelyből 270 db ajánlás felel meg a törvényben támasztott
követelményeknek, érvényes, 177 db ajánlás egyéb okból nem érvényes.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a úgy
rendelkezik, hogy „Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár
ajánlása szükséges.”
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölt
nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
A Budapest Főváros 07. számú OEVB megállapította, hogy a jelölt által leadott érvényes
ajánlások száma 319 db, amely nem éri el a törvényben előírt mennyiséget, tehát a jelölt a
törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.
A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6.-§-án,
a Ve. 125. – 127. §, 132. §-án a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. - 225. §ain, a közzétételre vonatkozó rendelkezés a Ve. 49. § (2) bekezdésén alapul.
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