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Tárgy: Zala megye 01. sz. országgyűlési 

egyéni választókerületi választási eredmény 

megállapítása 

 

 

44/2018. (IV.14.) OEVB határozat 

 

A Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapítja, hogy a Zala megye 01. számú egyéni választókerületben a 2018. április 8-án 

megtartott országgyűlési képviselő választás érvényes és eredményes volt, a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje, Vigh László 

(lakcím:…………….) a megválasztott országgyűlési képviselő. 

 

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. 

 

Indokolás 

 

2018. április 8-án lezajlott az országgyűlési képviselők választása, a választás szavazóköri 

eredményeinek megállapítása. 

Az átjelentkezéssel és a külképviseleten szavazó választópolgárok által leadott szavazatok 

megszámlálását a Zala megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság 15/2018. (III.05.) sz. határozatában kijelölt 24. sz. szavazókör 2018. április 14-én 

elvégezte. 
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A 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választáson a Zala megye 01. sz. választókerületben a 

névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok 

száma összesen: 74 491, a választókerületben a szavazó választópolgárok száma összesen: 58 152. 

A Zala megye 01. sz. választókerület 144 db szavazóköri jegyzőkönyve adatainak összesítése 

alapján az érvényes szavazólapok száma 57 636 db, ebből az egyes jelöltekre leadott érvényes 

szavazatok száma a szavazólapon szereplő sorrendben az alábbi:  

 

1. Hozbor Aliz képviselőjelölt                                                       169 

    Szegény Emberek Magyarországért Párt 

 

2. Benke Richárd képviselőjelölt                                               12 616 

    Jobbik Magyarországért Mozgalom 

 

3. Góra Balázs képviselőjelölt                                                      8 895 

    Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt 

 

4. Dr. Paksy Zoltán képviselőjelölt                                               2 918 

    Lehet Más a Politika 

 

5. Eiles Éva képviselőjelölt                                                               22 

    Európai Cigányok Demokratikus Pártja 

 

6. Fodor Zsolt képviselőjelölt                                                          912 

    Momentum Mozgalom 

 

7. Huszár Tamás Imre képviselőjelölt                                                58 

    Iránytű Párt 

 

8. Karádi Lajosné képviselőjelölt                                                       63 

    Tenni Akarók Magyarországi Pártja 

 

9. Kiss Ferenc képviselőjelölt                                                       1 490                                         

    Független jelölt 

 

10. Forgács Adolfné képviselőjelölt                                                   60 

      Magyarországi Cigánypárt 

 

11. Vigh László képviselőjelölt                                                    30 433 

      FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség  –  Kereszténydemokrata Néppárt 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 13.§-a értelmében az 

egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes 

szavazatot kapta.  

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

hogy a Zala megye 01. választókerületben a legtöbb érvényes szavazatot Vigh László, a FIDESZ 

– Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltje kapta. 

 

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

200.§ és a 294.§ (2) bekezdésének rendelkezésein, valamint az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 13.§-án alapul.   
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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. április 14. 

 

Dr. Kovács Orsolya sk. 

a ZALA MEGYE 01. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság elnöke 

 


