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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:  a NET Párt jelölő szervezet egyéni 

képviselőjelöltjének bejelentése 

 

 

 

12/2018. (III.02.) OEVB határozat 

 

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

országgyűlési képviselő-választáson a Zala megyei 01. sz. egyéni választókerületben a NET 

Párt jelölő szervezet képviselőjelöltje, Kapacina Kevin (………….. sz. alatti lakos) 

nyilvántartásba vételét 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. 
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Indokolás 

 

A NET Párt jelölő szervezet meghatalmazásával rendelkező K.K. (………….sz. alatti lakos) 

2018. március 1-jén benyújtotta a fenti jelölő szervezet E1 jelű formanyomtatványát, mellyel 

kérelmezte Kapacina Kevin (……………... sz. alatti lakos) képviselőjelölt adatainak 

nyilvántartásba vételét a 2018. évi országgyűlési képviselő-választáson a Zala megye 01. 

számú egyéni választókerületben. 

A benyújtó a jelöltbejelentéshez a 2018. február 21-én átvett 90 db ajánlóívből 89 db 

ajánlóívet mellékelt.  

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte a bejelentett szervezet 

adatainak hitelességét, a bejelentett jelölt adatait, a mellékelt ajánlóíveket.  

Az ajánlóívek feldolgozása során megállapítást nyert, hogy a jelölt a jelöléséhez szükséges 

érvényes ajánlásokat nem szerezte meg. Az egyéni választókerületben a jelöléshez 

legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. 
Az ajánlóívek ellenőrzésének eredmény-statisztikája alapján a rögzített ajánlások száma 572 

melyből az elfogadható ajánlás 327, a többszörös ajánlás 2, az egyéb okból nem elfogadható 

ajánlás 243 db. 

 

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

megállapította, hogy Kapacina Kevin képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a törvényben 

támasztott követelményeknek nem felel meg, ezért a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 

elutasította. 

 

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

124.§ (1) bekezdés, 125.§-127.§, 133.§ (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezésein, valamint az 

országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6.§-án alapul.   

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 221.§ (1) bekezdésén, a 

223.§ (1) és (3) bekezdésein, 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 297.§ (2) bekezdés b) 

pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.  

 

 

Zalaegerszeg, 2018. március 2. 

 

 

 

 

               Dr. Kovács Orsolya  sk.  

   az Országgyűlési Egyéni Választókerületi  

    Választási Bizottság elnöke            


