
 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

21/2019. (IX.3.) TVB számú határozata 
 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által benyújtott közös megyei listát – 35 

jelölttel – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 

nyilvántartásba veszi.  

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést 

személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz címezve, a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 10.; valasztas@zalamegye.hu) lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 6-án 16.00 óráig megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját – jogszabálysértésre hivatkozás, 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a fellebbezés benyújtójának 

nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; 

illetve a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának 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. 
 

Indokolás 
 

I. 
 

A FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek 2019. augusztus 30-án kérték közös Zala megyei 

listájuk nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán.  

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a FIDESZ-KDNP által 

bejelentett közös lista a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet 

listájának nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént. A közös lista nyilvántartásba 

vételéhez 2000 érvényes ajánlás szükséges. A jelölő szervezetek 2019. augusztus 21-én 500 

ajánló ívet igényeltek, amit 2019. augusztus 24-én átvettek. Az ajánlóíveket hiánytalanul 

leadták az L5 bejelentő lappal és a listán található jelöltek SZ4 adatlapjaival együtt 2019. 

augusztus 30-án. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Iroda az ajánlóívek formai és tartalmi ellenőrzését 

elvégezte. Az ellenőrzött ajánlások száma 2161, ebből az érvényes ajánlások száma 2011, az 

érvénytelen ajánlások száma 150 (többszöri ajánlás 12, egyéb okból érvénytelen 138). 
 

II. 
 

A határozat a Ve. 125-127.§, 129.§, 132.§-án, a 307/I.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás 

a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein alapul. 
 

Zalaegerszeg, 2019. szeptember 3. 

 
 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 
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