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22/2018. (III.05.) OEVB határozat 

 

A Zala Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

sorsolással állapítja meg az országgyűlési képviselőjelöltek sorrendjét az országgyűlési 

képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött választásán a Zala megye 01. számú 

választókerületben. 

A sorsolás eredményeként a jelöltek az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre a 

szavazólapon: 

 
1.  Bilkei Zsolt   Értünk Értetek – a hiteles párt 

2.  Horváth Ferenc  Tenni Akarás Mozgalom   

3.  Bájer-Sárközi Erika  Összefogás Párt    

4.  Hozbor Aliz   Szegény Emberek Magyarországért Párt 

5.  Benke Richárd  Jobbik Magyarországért Mozgalom 

6.  Góra Balázs   Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt 

7.  Dr. Paksy Zoltán  Lehet Más a Politika 

8.  Eiles Éva   Európai Cigányok Demokratikus Pártja 

9.  Mervóné Kaincz Katalin Hajrá Magyarország! Párt 

10. Fodor Zsolt   Momentum Mozgalom 

11. Várhegyi Csaba  Haza Mindenkié Párt 

12. Huszár Tamás Imre  Iránytű Párt 

13. Karádi Lajosné  Tenni Akarók Magyarországi Pártja 

14. Orsós Ferenc  Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 

15. Dajka Attila   Kell az Összefogás Párt 

16. Kiss Ferenc   független jelölt 

17. Horváth Jenőné  Szegényekért Párt 

18. Forgács Adolfné  Magyarországi Cigánypárt 

19. Vigh László   FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 

20. Takács Zoltán  Közös Nevező 2018. 

 

A határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni 

jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe 

foglalható. 

Bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve elektronikus 

dokumentumként lehet benyújtani.  

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 Budapest 

Alkotmány u. 3.) címezve úgy kell benyújtani (személyesen, levélben: 8900 Zalaegerszeg, 

Kossuth L. u. 17-19.; elektronikus levélben: valasztas@zalaegerszeg.hu), hogy az legkésőbb a 

határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Zala megye 01. sz. 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.  
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A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell 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 kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. 

 

I n d o k o l á s  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (1) 

bekezdése alapján a jelöltek a szavazólapon a választási bizottság által kisorsolt sorrendben 

szerepelnek. 

 

A 160. §. (2) és (3) bekezdése szerint: 

„(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának 

a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének 

sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után 

végzi el. 

(3) Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy 

abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított 

sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással 

ellátva kell feltüntetni.” 

 

A Zala Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az 

országgyűlési képviselőjelöltek sorrendjét kisorsolta és a jelöltek sorrendjét a szavazólapon a 

határozat rendelkező részében feltüntetett sorrendben határozta meg. 

 

A határozat a Ve. 160. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 223.§ (1) bekezdés 239. § 

rendelkezésein alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2018. március 5. 

 

 

               Dr. Kovács Orsolya sk.   

   az Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

    Választási Bizottság elnöke            

 


