A Vas megyei 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
1/2006. (II.20.) állásfoglalása
az ajánlószelvények alaki átvizsgálásának módjáról

A Választási Bizottság figyelemmel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 47.§
(2) bekezdésében és 50. §-ában foglaltakra (a továbbiakban: Ve.) az ajánlószelvények
alaki átvizsgálásának módjával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást alakította ki:
1.) Az ajánlószelvény minden rovatát ki kell tölteni. Hiányosan kitöltött ajánlószelvény
érvénytelen.
2.) A rovatokat írógéppel is ki lehet tölteni. Érvényes az ajánlószelvény akkor is, ha a
rovatokat nem az ajánló állampolgár töltötte ki, de azt saját kezűleg írta alá.
3.) Az egyes rovatoknál az elírást, a hibát csak a hivatalos javítás szabályainak
szigorú megtartásával történt korrigálás esetén fogadja el a bizottság. (A hibás
szöveget, számot át kell húzni úgy, hogy az eredeti jól olvasható legyen, a helyes
szöveget föléje kell írni és mellette „jav.” megjegyzéssel az ajánlónak saját
kezűleg kell aláírni.)
4.) Nem lehet érvényes ajánlószelvénynek elfogadni, ha az ajánlószelvényen
radírozás, vakarás, kaparás, átírás, festés vagy egyéb olyan külső ráhatás van,
amely a szelvény hitelességét kétségessé teszi.
5.) A jelölt neve rovat kitöltésénél az Országos Választási Bizottság 3/1998.(III.18.)
sz. állásfoglalása az irányadó. Amennyiben a „jelölt neve” rovatban írt név alapján
a jelölt egyértelműen azonosítható, de a nevének pontos írásmódját tévesztette el
az ajánló, az
ajánlószelvényt érvényesnek fogadja el a bizottság (pl.: „y” helyett „i”-vel írta az
ajánló a nevet „Kiss” helyett „Kis”, „Némethy” helyett „Németi” stb.)
6.) A jelölő szervezet neve rovat kitöltésénél a bizottság érvényesnek fogadja el az
alábbi eseteket:
- a jelölő szervezet hivatalos megnevezését kiírták vagy
- a jelölő szervezet nevének hivatalos rövidítését írták a rovatba (pl.: Fidesz,
FIDESZ, MDF, SZDSZ, MSZP, FKGP, Független Kisgazda Párt,
Munkáspárt, Függetlenek Listája, nem fogadható el pl.: a „Néppárt”
bejegyzés a Nemzeti Néppárt helyett.)
- független jelölt esetében a jelölő szervezet rovatba a „Független jelölt” van
írva.
- közös jelölt állítása esetén érvényes az ajánlószelvény, ha valamennyi
jelölő szervezet neve fel van tűntetve.
7.) Aki testi fogyatékossága miatt, vagy egyéb ok folytán nevét nem tudja aláírni (pl.:
írástudatlan), a Városi Választási Irodán a jegyző előtt láthatja el kézjegyével az
ajánlószelvényt és ezt a tényt a jegyző hitelesíti. A hitelesítés közjegyző előtt is
történhet.
Szombathely, 2006. február 20.
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a 01. sz. OEVB elnöke

