
Vas megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

42/2018. (III.27.) határozata

A  Vas  megyei  3.  számú   Országgyűlési  Egyéni  Választókerületi  Választási  Bizottság
(továbbiakban:  OEVB) Kiss  Roland  József  (lakcím:  8545  Jánosháza,  Temető  u.  10.)  a
Haladó Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjének kérelmére meghozta a következő

42/2018. (III.27.)
HATÁROZATOT:

Az OEVB Kiss  Roland  Józsefnek,  a  Haladó  Magyarországért   Párt  jelölő  szervezet
jelöltjének a jelölésről való lemondását tudomásul veszi, és egyúttal a jelöltet törli   a Vas
megyei  3.  számú  országgyűlési  egyéni  választókerületben  képviselőjelöltként
nyilvántartásba vett  jelöltek közül. 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, a jelölő szervezet,
továbbá az  ügyben érintett  természetes  és jogi  személy,  jogi  személyiség nélküli  szervezet
személyesen,  levélben  (9900  Körmend,  Szabadság  tér  7..),  telefaxon  (94/410-623)  vagy
elektronikus  levélben  (titkarsag@kormend.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 30-án,  16.00
óráig megérkezzék az OEVB-hez.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a fellebbezés 2013. évi XXXVI. törvény 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a  fellebbezés  benyújtójának  nevét,  lakcímét  (székhelyét)  és  -  ha  a  lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
c) 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  tartalmazhatja  benyújtójának  telefaxszámát  vagy  elektronikus  levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Indokolás

Kiss  Roland  József  jelölt  postai  úton  (2018.  március  23-i  feladással,  2018.  március  26-i
beérkezéssel)  kérelmet (E1 formanyomtatvány) juttatott el az OEVB-hez, melyben a jelölt
lemondott a jelöléséről.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 137.§-a szerint „A
jelölt  kiesik,  ha  a  szavazás  megkezdése  előtt  a  jelölésről  írásban  lemond,  a  központi
névjegyzékből  törlésre  kerül,  a  választhatóság  jogát  elveszíti,  továbbá  ha  a  választási



bizottság  a  jelöltet  állító  jelölő  szervezetet  törli  a  jelölő  szervezetek,  jelöltek  és  listák
nyilvántartásából.  A  kiesett  jelölt  nevét  a  jelölő  szervezetek,  jelöltek  és  listák
nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell.”

Az OEVB fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint törölte a jelöltek a képviselő-
jelöltek nyilvántartásából.  

A  határozat  a  Ve.  137.  §-án,  a  jogorvoslatról  szóló  tájékoztatás  a  Ve.  10.  §  (1)  és  (3)
bekezdésén,  221.  §-án,  223.  és 224.  §-ain,  225.§-án,   297.  § (2)  bekezdés  b) pontján,  az
illetékmentesség  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §(2) bekezdése l. pontján
alapul. 

Körmend, 2018. március 27. 
Dr. Faragó Gábor sk. 

OEVB elnök 


