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ZALA MEGYE 01. sz.  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 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ZALA MEGYE 01.sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

42/2018. (IV.08.) számú határozata 
 

A Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság G. B. 

………………..sz. alatti lakos (személyi azonosító: …………………), a Magyar Szocialista 

Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt képviselőjelöltje által benyújtott kifogás elbírálása 

tárgyában meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság G. B. 

……………… sz. alatti lakos (személyi azonosító: ………………), a Magyar Szocialista Párt 

és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek képviselőjelöltje által benyújtott 

kifogást elutasítja. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 

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

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; telefaxon: 92/502-119; 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.  

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

nyújthat be. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell, hogy azt jogszabálysértésre hivatkozással, vagy a 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen nyújtják be. 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

 

I n d o k o l á s  

 

A Zala megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2018. 

április 08-án kifogást nyújtott be G.B., a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd 

Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös képviselőjelöltje, hivatkozva a választási rend 

és a Bűntető Törvénykönyv megsértésére.  
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Benyújtott kifogásában előadta, hogy a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület 3-

4 tagja 2018. április 8-án Zalaegerszegen, a 25. sz. és a 28. sz. szavazókörök 

szavazóhelyiségeinek bejárata előtt 11.00 és 13.30 óra között több alkalommal a 

szavazókörbe érkező választópolgárokat irányítják. 

A kifogás benyújtója feltételezte, hogy eközben orientálják a szavazókat, hogy kire, vagy kire 

ne adják a voksukat, és ezzel megsértik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 143.§-át.  

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság meghallgatta a kifogás 

benyújtóját, a kifogás benyújtójának kezdeményezésére K.F. (……………….sz. alatti lakos), 

valamint a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület képviselőjét, S.D.Gy..  

 

A bizottság a benyújtott kifogás és a tárgyaláson elhangzott nyilatkozatok alapján arra a 

megállapításra jutott, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 143.§ alapján kampánytevékenységet nem lehet folytatni a 

szavazóhelyiség 150 m körzetében, ugyanakkor egyéb közterületi tartózkodás nem tiltott, 

illetve nem bizonyított az, hogy kik tartózkodtak a kifogásban megjelölt helyszínen, és ők 

bármilyen kampánytevékenységet folytattak volna, tekintettel a Ve. 142.§-ára is. 

Az ellenérdekelt felek egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek, a kifogás benyújtója 

egyéb bizonyítékot nem csatolt. 

 

Fentiekre tekintettel az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság nem látta 

megalapozottnak a kifogásban megjelölt jogszabálysértést, ezért a kifogást bizonyítottság 

hiányában elutasította. 

 

A határozat a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 142.§-án, 143.§-án, 208.§-án, a 209. § (1) 

bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, a fellebbezési lehetőség a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 

223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. §-án, a 297.§ (2) bekezdés b) pontján, az illetékről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 

alapul. 

 

 

Zalaegerszeg, 2018. április 08. 

        

Dr. Kovács Orsolya sk. 

a ZALA MEGYE 01. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság elnöke 


