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3/2010. (III.8.) TVB számú határozata 
 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt, 
mint jelölő szervezet által állított önálló területi lista és az azon szereplő 15 jelölt 
nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következő 
 

határozatot: 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt, 
mint jelölő szervezet által állított önálló területi listát és az azon szereplő 15 jelöltet 
nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést 
lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, 
Kosztolányi u. 10.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. március 11. 
16.00 óráig megérkezzen.  
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; illetve 
a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 

I. 
 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt, mint jelölő szervezet 2010. március 8-án 15 
jelöltet tartalmazó önálló területi lista állítását jelentette be a Zala Megyei Területi Választási 
Irodánál. A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom - Párt által állított önálló területi lista és az azon szereplő 15 
jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem – M1, M2 nyomtatványok, 15 db SZ lap, 2 egyéni 
választókerületi jelölt nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumok – a törvényben 
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a területi lista és az azon szereplő jelöltek 
nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.  
 

II. 
 

A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 5.§ (3) 
és (6) bekezdésein, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 
53.§-án, 55.§ (2) bekezdésén, 90/A.§ (3) bekezdés a./ pontján és 94.§-án, a jogorvoslatról való 
tájékoztatás a Ve. 79., 80.§-án és 90/A.§ (4) bekezdés e./ pontján alapul. 
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