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A Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Rákosi 
Judit a Lehet Más A Politika jelölő szervezet képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 
tárgyában meghozta a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Rákosi 
Juditot a Lehet Más A Politika jelölő szervezet képviselő jelöltjét az országgyűlési 
képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz 
címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be - 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen – 
fellebbezést, melyet Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (1041 Budapest, István 
út 14.), telefaxon (+36-1-231-3199), elektronikus levélben (jegyzo@ujpest.hu) úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. február 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő 
elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem hivatkozási alapját, 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 fellebbezés tartalmazhatja 
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és 
bizonyítékok is felhozhatók. 
 
 

Indokolás: 
 
Rákosi Judit 2014. február 24-én, mint a Lehet Más A Politika jelölő szervezet képviselő 
jelöltje kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános 
választásán, a jogszabályban előírt iratok becsatolásával. 
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. CCIII.tv. 5.§-ra szerint egyéni 
választókerületben képviselőjelölt párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. Két 
vagy több párt közös jelöltet is állíthat. Egy személy csak egy egyéni választókerületben 
fogadhat el jelölést. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
Az OEVI az  ajánlásokat ellenőrizi, melynek során megvizsgálja, hogy az ajánlások során a 
törvényi feltételek teljesültek-e, továbbá azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy 
van-e választójoga, valamint az ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, 
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lakcím, anyja neve) a központi névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-
e. Az OEVI megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az 
ajánlóív benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben 
jelöltet ajánlani, megvizsgálja, hogy a választópolgár ugyanazon jelöltre nem adott-e le már 
érvényes jelölést, megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 
 
A Budapest 11. OEVI a jelölttől 95 darab ajánlóívet vett át ellenőrzésre, amelyekből 79 darab 
ajánlóívet dolgozott fel, 632 darab ajánlást ellenőrzött. Az 632 darab ajánlásból elfogadható 
502 darab, nem elfogadható 126 darab, többszörös ajánlás 4 darab volt. 
 
Az OEVI egyben a központi névjegyzék alapján ellenőrizte, hogy a jelöltnek van 
választójoga, valamint a jelölő szervezet szerepel a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 
 
A Budapest 11. OEVB megállapította, hogy Rákosi Judit érvényes ajánlásainak száma és a 
bejelentést tartalmazó iratok a törvényben elírt feltételeknek megfelelnek, ezért Rákosi Juditot 
a Lehet Más A Politika jelölő szervezet képviselő jelöltjét a Bizottság nyilvántartásba vette, és 
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
122.§-án, 124.§-án, 126.§-án, és a 252. §-án, továbbá az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló 2011 CCIII.tv. 5.§-án alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 
§-án, valamint 223 – 224. §-ain, a 225.§-on és a 297. §-on alapul. 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál 
fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó 
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás. 
 
 
Budapest, 2014. február 26. 
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