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ZALA MEGYE 01 ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI 

VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 

     8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-102, Fax: 92/502-119,  

                           E-mail: valasztas@zalaegerszeg.hu 

 

___________________________________________________________________________ 

 

              Tárgy:  Egyéni választókerületi szavazólap 

                      adattartalmának jóváhagyása 

 

 

31/2018. (III.12.) OEVB határozat 

 

Zala megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a 2018. évi 

országgyűlési képviselő-választáson a Zala megye 01. sz. egyéni választókerületi szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ellene bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható 

be a Zala megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 

(személyesen, levélben: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; elektronikus 

dokumentumként minősített elektronikus aláírással ellátva: valasztas@zalaegerszeg.hu), de a 

Pécsi Ítélőtáblának címezve (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat 

meghozatalát követő napon megérkezzen. 

 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 

bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. 

Tartalmaznia szükséges továbbá 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. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása tárgyi illetékmentes. 

 

 

Indokolás 

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda a Nemzeti Választási Rendszer 

Választás előkészítés moduljában a Technikai feladatok/Szavazólap minták letöltése 

menüpontból kiválasztva megjelenítette, és két példányban kinyomtatta, a „MINTA” felirattal 

és nyomdai verziószámmal ellátott egyéni választókerületi szavazólapot.  

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai a szavazólap 

adattartalmát összehasonlították a képviselőjelöltek bejelentésére szolgáló E1 
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formanyomtatvány, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

által elvégzett sorsolás eredményét tartalmazó határozat adataival. 

 

A Zala megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította az egyéni választókerületi szavazólap-minta adattartalmának egyezőségét a 

benyújtott E1 nyomtatványok és a 22/2018. (III.05.) OEVB határozat adataival, és azt 

„NYOMTATHATÓ” jelzéssel látta el. A szavazólap-mintát a bizottság tagjai aláírták. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 46.§, 

162.§ (1) bekezdés rendelkezésein alapul.   

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, a 223.§, 224.§, 240.§, az 

illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdés, 62.§ (1) bekezdés s) pontján alapul.  

 

 

Zalaegerszeg, 2018. március 12. 

 

 

 

 

                   Dr. Szabó László Levente sk. 

    az Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

        Választási Bizottság elnökhelyettese            

 

 

 

 


