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Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5 igen és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

48/2018. (III.12.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben a 

2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás képviselő jelöltjeit 

tartalmazó szavazólapot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 

„NYOMTATHATÓ” jelzéssel ellátja és aláírással hitelesíti. 

 

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet a Fővárosi Ítélőtáblának (1055 Budapest, Markó utca 16.) címzett bírósági 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, Városház tér 3., e-mail: 

dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A bírósági felülvizsgálati 

kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet 

benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem 

benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű 

másolatban elektronikus okirati formába alakítja. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13. 

napján 16 óráig megérkezzen a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem jogi alapját (a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást), 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét 

- a kérelem 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 bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. 



A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági 

felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt. 

 

Indokolás 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elvégezte 

a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás szavazólapjának 

ellenőrzését. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) 

bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá.  

A Ve. 162. § (2) bekezdése értelmében, ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását 

követően – jogorvoslati döntés vagy nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik 

a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a 

választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

gondoskodott a szavazólap adattartalmának áttekintéséről, ellenőrzéséről, melyet hibátlannak 

talált, így a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 240. §-án, 

223. §-án, 224. §-án alapul. 

 

 

 
 

        Csapóné dr. Baráth Katalin 
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