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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 

43/2018. (IV.14.) számú határozata 
 

A Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság J. P. 

(személyi azonosítója: ………………..; lakcíme: ………………), az Együtt – a 

Korszakváltók Pártja jelölő szervezet képviselője által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában 

meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság J. P. 

(személyi azonosítója: …………………..; lakcíme: ………………...), az Együtt – a 

Korszakváltók Pártja jelölő szervezet képviselője 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  

 

J. P. (személyi azonosítója: …………………….; lakcíme: ……………………), az Együtt – a 

Korszakváltók Pártja jelölő szervezet elnökének elektronikus úton benyújtott kifogását a 

Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 12-én a Zala megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottsághoz továbbította. 
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J.P. a kifogást Magyarország területén működő több szavazatszámláló bizottság, Zala megye 

01. sz. választókerület vonatkozásában Pálfiszeg település 1. sz. szavazatszámláló 

bizottságának, valamint a Nemzeti Választási Iroda tevékenysége és döntései ellen nyújtotta 

be az alábbi jogszabálysértés megjelöléssel: választás tisztaságának megóvása, a jelöltek és 

jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a választási eljárás nyilvánosságának 

megsértése. 

A benyújtó kifogásában rögzíti, hogy olyan ismeretlen pártokra érkeztek szavazatok, mely 

pártok a választók számára nem voltak ismertek, tevékenységet korábban nem folytattak. Zala 

megye 01. sz. egyéni választókerületben Pálfiszeg település 01. sz. szavazókörben a Net Párt 

14 listás szavazatot kapott, a jegyzőkönyvben egy sorral alatta lévő Jobbik Magyarországért 

Mozgalom 0-t, pedig az egyéni szavazóköri jegyzőkönyv alapján volt 13 szavazata. 

Bizonyítékul a www.valasztas.hu oldalon fellelhető jegyzőkönyveket jelölte meg. 

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a beadványt megvizsgálva 

arra a megállapításra jutott, hogy a kifogást tevő egy (Pálfiszeg 01. sz. szavazókör) listás 

szavazóköri jegyzőkönyvben foglalt eredményt sérelmez. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 211. § alapján a 

szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen - a szavazóköri eredményt 

megállapító döntés kivételével – kifogást lehet benyújtani. 

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

hogy a Pálfiszeg 01. sz. szavazókör listás szavazóköri jegyzőkönyv eredménymegállapító 

jegyzőkönyvnek, az abban foglaltak eredményt megállapító döntésnek minősülnek. 

A Ve. 241.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt 

megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító 

döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.  

A 2018. április 8-i országgyűlési választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási 

Bizottság állapítja meg, legkésőbb a szavazást követő 19. napon.   

 

Fentiekre tekintettel az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást 

elutasította. 

 

A határozat a Ve. 46.§, 211.§, 214.§, 218.§ (1) bekezdésének, 241.§ (1) bekezdésének, 

valamint a 296.§ (2) bekezdésének rendelkezésein alapul.  

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 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 14. 

        

Dr. Kovács Orsolya sk. 

a ZALA MEGYE 01. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság elnöke 

http://www.valasztas.hu/

