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31/2014. (III.6.) OEVB határozat 

 

Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a 2014. évi 

országgyűlési képviselő-választáson a Zala megye 01. számú egyéni választókerületben a Magyar 

Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltje, Lőrincz 

Szilvia Ilona bejelentésére vonatkozó kérelmet elutasítja.  

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a döntéstől számított 3 napon belül beérkezőleg 

lehet benyújtani az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (Zalaegerszeg, 

Kossuth út 17-19.) de a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 Budapest Alkotmány u. 3.) címezve. 

 

 

Indokolás 

 

2014. március 03-án a Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet képviselőjelöltje Lőrincz 

Szilvia Ilona benyújtotta az E1 jelű formanyomtatványt és kérte adatainak nyilvántartásba vételét. 

 

Bejelentéséhez csatolt - a 2014. február 17-én átvett 80 db, valamint 2014. március 03-án átvett 10 db, 

összesen 90 db ajánlóívből - 89 db ajánlóívet.  

Tekintettel arra, hogy az OEVI részére a képviselőjelölt nem a teljes számban adta át az ajánlóíveket, 

az OEVB 27/2014. (III.03.) határozatban a jelölő szervezetnél maradt egy darab ajánlóív után bírságot 

szabott ki. 

 

Az ajánlások ellenőrzésére két részletben került sor. 

2014. március 3-án 12:18 órakor a képviselőjelölt benyújtott 79 db ajánlóívet, melyeken az 

elfogadható ajánlások száma 451 db.  

2014. március 3-án 15:00 órakor a képviselőjelölt benyújtotta a még nála maradt 10 db ajánlóívet. 

A benyújtott 89 db ajánlóíven szereplő ajánlások ellenőrzése az ajánlásellenőrző rendszerben 

megtörtént. Az ajánlóívek ellenőrzésének eredmény-statisztikája alapján az összes rögzített ajánlás 

száma 594 db, melyből az elfogadható ajánlások száma 474 db, a többszörös ajánlás 28 db, míg az 

egyéb okból nem elfogadható ajánlások száma 92 db. 

 

A 2011. évi CCIII. törvény 6.§-a értelmében az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 

ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Bizottság határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 

133. § (2) bekezdés alapján hozta meg.  

 

A fellebbezési lehetőség a Ve. 224.§ és a Ve. 297.§ (2) bekezdés b.) pontján alapul.  

 

Zalaegerszeg, 2014. március 6. 

 

 

 

         Dr. Pápai Ferenc  

          az OEVB elnöke            


