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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:  Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 
Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) az Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda épületében 2018. február 23-án 10:00 órakor megtartott alakuló 
üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   

Dr. Hóka József bizottsági tag 
Dr. Freili Géza  bizottsági tag 
Hényel Istvánné bizottsági tag 
dr. Szikszai Márta  jegyző 
Lukács László   mb. jegyzői irodavezető 
Püspökiné Horváth Melinda  jegyzőkönyvvezető 

 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az OEVB alakuló ülésének napirendi pontjait: 
meg kell választani a bizottság elnökét, elnökhelyettesét, javasoljuk ügyrend 
elfogadását, a bizottság egyes hatásköreinek átruházásra vonatkozó döntések 
meghozatalát, amelyekre a választási törvény lehetőséget ad. Az érdemi munkába is 
belefogunk, hiszen a képviselőjelöltek bejelentése folyamatos, 3 képviselőt tudunk 
nyilvántartásba venni ezen a napon, illetve 2 jogorvoslati kérelem is érkezett, 
melyekben szintén döntenie szükséges a bizottságnak.  
 
A bizottság tagjai elnöknek javasolták megválasztani Dr. Hóka Józsefet. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

1/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdése alapján tagjai közül a bizottság 
elnökének Dr. Hóka Józsefet választja meg. 

 
 
 
Dr. Hóka József elnök  
Javasolta elnökhelyettesnek megválasztani Dr. Freili Gézát. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

2/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdése alapján tagjai közül a bizottság 
elnökhelyettesének Dr. Freili Gézát választja meg. 
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Dr. Hóka József elnök  
Javasolta az esküokmányok átadását. Elmondta, hogy lesz feladatuk az 
elkövetkezendő 4 évben, hiszen lesz az Európai Parlament tagjainak megválasztása. 
Kérte jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait az ügyrendben 
foglaltakról. 
 
dr. Szikszai Márta 
Az ügyrend az ülések összehívásának rendjét, a tanácskozás rendjét szabályozza, 
tehát az van lefektetve, ahogy a bizottság működik. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy az ügyrendet fogadják el. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

3/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ügyrendjét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
A 3/2018. (II. 23.) sz. OEVB határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képezi. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az ügymenet gyorsítása érdekében az OEVB tagjainak jogában áll az elnök úrra 
hatáskört átruházni. Az egyik ilyen hatáskör a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdése szerint a határozat kijavítása. Ha a határozatban 
név, szám vagy más elírási hiba van – amennyiben az az ügy érdemére nem hat ki – 
a kijavítás hatáskörét a választási bizottság az elnökre átruházhatja.  
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy ruházza át a fent említett hatáskört az elnökre. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

4/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság felhatalmazza a 
bizottság elnökét, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § 
(1) bekezdése alapján a bizottság határozatában szereplő név-, szám- vagy más 
elírást kijavítsa, amennyiben az az ügy érdemére nem hat ki. 
 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A másik átruházható hatáskör arra vonatkozik, amikor a kérelem - ami lehet 
jogorvoslati és egyéb kérelem -, nem a választási bizottság hatáskörébe tartozik, ezt 
az elnök egy személyben áttehesse az illetékes választási szervhez. 
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Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy ruházza át a fent említett hatáskört az elnökre. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
5/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  

 
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 213. § (2) bekezdése alapján a 
Ve. 213. § (1) bekezdése szerinti hatáskörét a bizottság elnökére átruházza. 
 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A következő egy kötelezően meghozandó határozat, méghozzá a külképviseleteken 
leadott szavazatok, és az átjelentkezéssel szavazó állampolgárok által leadott 
szavazatok megszámlálására szavazatszámláló bizottságot kell kijelölni. Mi a 16. 
számú szavazókört javasoljuk. Ez a Strandfürdőn működő szavazókör, azért 
javasoljuk, mert ott viszonylag kis számú választópolgár van. Ez a bizottság a 
választások napján nem számlál, hanem az urnákat zárolja, és amikor egy hét múlva 
szombatra beérkeznek az átjelentkezéssel szavazók, illetve a külképviseleteken 
szavazók szavazatai, akkor ők fogják ezeket az egy hétig tárolt szavazatokkal 
összekeverve megszámolni.  
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy fogadja el számlálásra kijelölt szavazókörként a 16. 
számú szavazókört. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
6/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  

 
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 292. § (1) bekezdése alapján a külképviseleteken 
leadott szavazatok, és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott 
szavazatok megszámlálására a hatvani 016. számú szavazókört (Strandfürdő, Teleki 
út 26.) jelöli ki. 
 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A választási eljárási törvény értelmében február 19-től adjuk ki az ajánlóíveket, amin 
a választópolgároktól az ajánlásokat lehet gyűjteni. 500 érvényes ajánlás szükséges 
a jelölt nyilvántartásba vételéhez. Ezt az 500 érvényes ajánlást és az E1-es 
kötelezően használandó nyomtatványt eddig 3 jelölő szervezet jelöltje adta le. 
Elsőként Szabó Zsolt, mint a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje. A 400 darab ajánlóívet hiánytalanul 
visszahozta. A 400 ajánlóív azt jelenti, hogy egy ajánlóíven 8 aláírás van, tehát így 
3200 rendelkezésre álló ajánlás szerepel, melyből az 500 érvényes aláírás 
összegyűlt. A választási iroda az ajánlásokat leellenőrizte, és így megállapítható, 
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hogy a jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlás megvan, így a jelölt 
nyilvántartásba vételének a törvényes feltételei fennálnak. 
 
Dr. Freili Géza OEVB elnökhelyettes 
Ez az 500 aláírás Hatvan és környékéről, vagy az egész választókerületből kell, hogy 
összejöjjön? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az egész választókerületből. 
 
Dr. Freili Géza OEVB elnökhelyettes 
Lényegében ami a mi kezünkbe kerül, az az egész választókerületre vonatkozik? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen, a 38 település vonatkozásában ez a bizottság az illetékes. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Szabó Zsoltot, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjét vegyék nyilvántartásba. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
7/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  

 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Szabó Zsolt 3000 Hatvan, Nagy Sándor utca 7. szám alatti lakos, mint országgyűlési 
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő 
határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Szabó Zsolt 3000 Hatvan, Nagy Sándor utca 7. szám alatti lakost, mint a FIDESZ - 
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjét a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán Heves megye 3. számú országgyűlési 
egyéni választókerületében 
 

nyilvántartásba veszi.  
 
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 
3.) címzett, Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., fax.: 37/345-455, e-mail: 
valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet 
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az OEVB-hez.  
 
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, 
telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 
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hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok 
is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, továbbá 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. 
 

Indokolás 
 

Szabó Zsolt 3000 Hatvan, Nagy Sándor utca 7. szám alatti lakos 2018. február 19-én 
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjeként Heves megye 3. számú 
országgyűlési egyéni választókerületében.  
 
Szabó Zsolt a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 400 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről 
tájékoztatta az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságot.  
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
A bizottság megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges 500 érvényes ajánlást.  
 
A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
6. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdésén, 
127. § (3) bekezdésén, 132. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án és 
225. §-án alapul. 
 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A következő, aki leadta az ajánlóíveket, Sneider Tamás 3353 Aldebrő, Árpád utca 
86. szám alatti lakos, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje. Ő 2018. február 
20-án kérte adatainak nyilvántartásba vételét. A választási iroda az ajánlóívekből 500 
érvényes ajánlást leellenőrzött, választójoga van, törvényes E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő a kérelmét. A jelölt törvényes nyilvántartásba vételi feltételei 
fennállnak, tehát javasoljuk őt is nyilvántartásba venni. 



6 
 

 
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Sneider Tamást, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom jelöltjét vegyék nyilvántartásba. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

8/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Sneider Tamás 3353 Aldebrő, Árpád utca 86. szám alatti lakos, mint országgyűlési 
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő 
határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Sneider Tamás 3353 Aldebrő, Árpád utca 86. szám alatti lakost, mint a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom jelöltjét a 2018. évi országgyűlési képviselők 
választásán Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében 
 

nyilvántartásba veszi.  
 
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 
3.) címzett, Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., fax.: 37/345-455, e-mail: 
valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet 
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az OEVB-hez.  
 
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, 
telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 
hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok 
is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, továbbá 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. 
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Indokolás 
 

Sneider Tamás 3353 Aldebrő, Árpád utca 86. szám alatti lakos 2018. február 20-án 
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Sneider Tamás a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 145 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről 
tájékoztatta az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságot.  
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
A bizottság megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges 500 érvényes ajánlást.  
 
A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
6. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdésén, 
127. § (3) bekezdésén, 132. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án és 
225. §-án alapul. 
 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A következő Tóth Norbert 3000 Hatvan, Delelő u. 31. szám alatti lakos, a Magyar 
Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös jelöltje, aki 2018. 
február 22-én kérte adatainak nyilvántartásba vételét. Ezt az E1 nyomtatványon tette 
meg, 500 érvényes aláírást összegyűjtött. A jelölt nyilvántartásba vételének a 
törvényes feltételei itt is fennállnak.  
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Tóth Norbertet, a Magyar Szocialista Párt és a 
Párbeszéd Magyarországért Párt közös jelöltjét vegyék nyilvántartásba. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

9/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 

Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Tóth Norbert 3000 Hatvan, Delelő utca 31. szám alatti lakos, mint országgyűlési 
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő 
határozatot: 
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Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Tóth Norbert 3000 Hatvan, Delelő utca 31. szám alatti lakost, mint a Magyar 
Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös jelöltjét a 2018. évi 
országgyűlési képviselők választásán Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni 
választókerületében 
 

nyilvántartásba veszi.  
 
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 
3.) címzett, Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., fax.: 37/345-455, e-mail: 
valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet 
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az OEVB-hez.  
 
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, 
telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 
hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok 
is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, továbbá 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. 
 

Indokolás 
 

Tóth Norbert 3000 Hatvan, Delelő utca 31. szám alatti lakos 2018. február 22-én 
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd 
Magyarországért Párt közös jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési 
egyéni választókerületében. 
 
Tóth Norbert a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 194 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről 
tájékoztatta az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságot.  
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Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
A bizottság megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges 500 érvényes ajánlást.  
 
A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
6. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdésén, 
127. § (3) bekezdésén, 132. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án és 
225. §-án alapul. 
 
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök  
Ez azt jelenti, hogy eddig három jelöltet vettünk nyilvántartásba. 
 
Dr. Freili Géza OEVB elnökhelyettes 
Mennyi várható még? 
 
Lukács László mb. jegyz ői irodavezet ő 
Eddig több, mint harmincan kértek ajánlóívet. 
 
Dr. Freili Géza OEVB elnökhelyettes 
Meddig van a leadási határidő? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
2018. március 5-én, hétfőn 16:00 óráig. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Van még idejük.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Két kifogás érkezett. Az első kifogást Kondek Zsolt nyújtotta be.  
Ismertette a kifogást. 
A közterületek használatáról szóló rendelet szabályozza Hatvanban a választási 
plakátok elhelyezésének tilalmát a város meghatározott közterületein, amelyet 
mellékletével, továbbá egy térképpel együtt a kampányidőszak előtt egy héttel a 
város honlapjára feltettünk. Tóth Norbert jelezte, hogy nem tudott erről a 
jogszabályról, központi kampánystábbal ragasztatott és el fogják távolíttatni a 
plakátokat, majd 2018. február 21-én jelezte, hogy el is távolították a tiltott 
területekről a plakátokat. Ez az ügy megítélése szempontjából inreveláns, ezért 
javasoljuk, hogy a bizottság a kifogásnak adjon helyt. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Kondek Zsolt kifogásának adjon helyt. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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10/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 

Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kondek Zsolt 3000 Hatvan, Váci Mihály utca 7. szám alatti lakos által benyújtott 
kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kondek Zsolt 3000 Hatvan, Váci Mihály utca 7. szám alatti lakos 2018. február 20-án 
érkezett  
 

kifogásának helyt ad,  
és megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika jelöl ő szervezet megsértette a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvén y 2. § (1) bekezdés e) pontját, 
valamint Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének a közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítésér ől szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletének 16. §-át, továbbá a Lehe t Más a Politika jelöl ő 

szervezetet eltiltja a további jogsértést ől. 
 
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 
3.) címzett, Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., fax.: 37/345-455, e-mail: 
valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet 
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az OEVB-hez.  
 
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, 
telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 
hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok 
is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, továbbá 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. 
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Indokolás 
 
Kondek Zsolt 3000 Hatvan, Váci Mihály utca 7. szám alatti lakos 2018. február 20-án 
kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely szerint 2018. február 19. napján azt 
észlelte, hogy Hatvanban a Kossuth téren, a Grassalkovich úton és a Rákóczi úton 
közterületen a Lehet Más a Politika jelölő szervezet választási plakátokat helyezett ki. 
Az elhelyezett plakátokról a kifogás benyújtója 3 db fényképfelvételt is csatolt 
kifogásához. 
 
Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította az alábbiakat:  
A kifogás a Ve. 212. §-ában foglaltaknak megfelel.  
A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, mely 
alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így 
különösen a plakát (…).  
A Ve. 144. § (5) bekezdése értelmében egyes középületeken vagy a közterület 
meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a 
fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból 
rendeletben megtilthatja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, 
valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján a rendelet 13. mellékletben 
meghatározott közterületeken, valamint ezen közterületek által határolt területeken 
műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból választási plakát elhelyezése tilos. 
A kifogáshoz mellékelt fényképfelvételek alapján az OEVB megállapította, hogy a 
plakátok Hatvan olyan közterületein (Kossuth tér, Grassalkovich út, Mártírok tere, 
Rákóczi út) lettek kihelyezve, ahol az önkormányzati rendelet alapján azok 
kihelyezése tilos. 
 
Fenti jogszabályhelyek alapján az OEVB megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika 
jelölő szervezet megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű 
és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, valamint Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati 
rendeletének 16. §-át. 
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, 140. §-án, 144. § (5) bekezdésén, 
212. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) 
bekezdés b) pontján, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 15/2007. (III. 
30.) önkormányzati rendelet 16. §-án alapul. 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A másik kifogást Orbán Gábor nyújtotta be. 
Ismertette a kifogást. 
Megállapítottuk, hogy Szabó Zsolt az általa igényelt 400 ajánlóívet 2018. február 19-
én leadta. Tehát a hivatalos aláírásgyűjtő ívekkel ő már 2018. február 20-án ezt a 
tevékenységet nem tudta végezni. Azt, hogy a jelölő szervezet min gyűjtött és mit 
gyűjtött, az a választási eljárási törvény hatályán kívül van, tehát nem az OEVB 
hatáskörébe tartozik, így a 2018. február 20-i eseményekkel nem tudunk foglalkozni, 
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mert 19-én a hivatalos ajánlóíveket leadta. Két esemény van, ami a 19-ét érinti. Mivel 
a tényleírás kivételével egyéb bizonyítékot nem csatolt a kifogást tevő, ezért úgy 
gondoljuk, hogy a kifogásban szereplő tényállítások nem bizonyítják minden kétséget 
kizáróan azok megtörténtét. Ezek az állítások közvetettek, nem olyan személytől 
származnak, aki közvetlen tudomással rendelkezik a kifogásban foglaltaknak 
megtörténtéről. A hatályos jogszabály szerint a bizottság bizonyítási eljárást nem 
folytat le. Nem csatolt a kifogást tevő olyan közvetlenül érintett személytől származó 
nyilatkozatot, melyben leírja, hogy őt közvetlenül a munkahelyén zaklatták, vagy, 
hogy ő ezt az aláírást munkaidőben tette meg. A kifogást benyújtónak is fel lett hívva 
a figyelme, hogy lehetősége van hozni tanút ma 10 óráig, de ezt sem tette. Így a 
2018. február 19-én történt tényállások sem nyertek igazolást, ezért javasoljuk, hogy 
a választási bizottság ezt a kifogást utasítsa el.  
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Azt tudni kell, hogy jogorvoslati lehetőségük van, mely 3 nap. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Így van, ha fellebbeznek, akkor mi azt felterjesszük a Nemzeti Választási 
Bizottsághoz. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Orbán Gábor kifogását utasítsa el. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

11/2018. (II. 23.) számú OEVB határozat  
 

Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Orbán Gábor 3011 Heréd, Bajcsy-Zsilinszky utca 12. szám alatti lakos által benyújtott 
kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Orbán Gábor 3011 Heréd, Bajcsy-Zsilinszky utca 12. szám alatti lakos 2018. február 
20-án érkezett  
 

kifogását elutasítja.  
 
A határozat ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 
3.) címzett, Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., fax.: 37/345-455, e-mail: 
valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet 
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az OEVB-hez.  
 
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, 
telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 
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hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok 
is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, továbbá 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. 
 

Indokolás 
 
Orbán Gábor 3011 Heréd, Bajcsy-Zsilinszky utca 12. szám alatti lakos 2018. február 
20-án kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely szerint 2018. február 19-én és 
2018. február 20-án Adács, Boconád és Heréd településeken a Ve. 123. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglalt szabályokat megsértve munkahelyeken munkaidőben, 
illetve munkavégzési kötelezettség teljesítése közben gyűjtöttek ajánlásokat Szabó 
Zsolt képviselőjelölt részére. 
A kifogást benyújtó egyebekben bizonyítékokat beadványához nem csatolt. 
 
Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította az alábbiakat:  
 
A kifogás a Ve. 212. §-ában foglaltaknak megfelel.  
 
A Ve. 123. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy nem gyűjthető ajánlás az 
ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, 
illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési 
kötelezettsége teljesítése közben. 
 
A kifogásban foglalt, 2018. február 20-án történt tényállások elbírálására az OEVB-
nek nincs módja, tekintettel arra, hogy Szabó Zsolt a FIDESZ-KDNP közös jelöltje az 
általa igényelt 400 db ajánlóívet 2018. február 19-én hiánytalanul az OEVI részére 
leadta. 
 
A Ve. 218. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság a kifogásról a 
rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 
Ennek értelmében az OEVB bizonyítási eljárást hivatalból nem folytat le. A 
kifogásban szereplő tényállítások nem bizonyítják minden kétséget kizáróan azok 
megtörténtét, közvetettek, nem olyan személytől származnak, aki közvetlen 
tudomással rendelkezik a kifogásban foglaltak megtörténtéről.   
 
Fenti jogszabályhelyek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 
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A határozat a Ve. 123. § (2) bekezdés a) pontján, 212. §-án, 218. § (1) bekezdésén, 
221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) 
pontján alapul. 
 
 
 
Mivel több bejelentés nem hangzott el, ezért Dr. Hóka József bizottsági elnök 
megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 Dr. Hóka József Dr. Freili Géza 

 OEVB elnök OEVB elnökhelyettes 
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A 3/2018. (II.23.) OEVB határozat melléklete 
 

HEVES MEGYE 03. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI 
VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 

 
A Heves Megye 03. számú Egyéni Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság 
(a továbbiakban OEVB, bizottság) a működésének és eljárásának részletes szabályait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

I. 
Általános rendelkezések 

1.§ 
(1) Az OEVB ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) az OEVB működésére vonatkozó, 
jogszabályok által nem szabályozott ügyrendi és eljárási rendelkezéseket tartalmazza. 
(2) AZ OEVB feladat- és hatáskörét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.), a választásokra irányadó egyéb jogszabályok és az 
Ügyrend alapján és keretei között gyakorolja. 

II. 
Az OEVB székhelye 

2.§ 
Az OEVB 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefonszáma: 37/542-326 
Faxszáma: 37/345-455 
levélcím: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. 
 e-mail cím: valasztasiiroda@hatvan.hu 
 

III. 
 

Az OEVB elnöke 
 

3. § 
 

(1) A OEVB-t az elnök képviseli. Az elnök hiányában vagy az elnök 
akadályoztatása esetén az elnöki teendőket helyettese látja el. 
 

(2) A OEVB elnöke: 
a) képviseli a bizottságot, 
b) napirendre irányuló javaslat megtételével összehívja a bizottság ülését, 
c) vezeti a bizottság üléseit, 
d) aláírja a bizottság által meghozott döntéseket és az ülés jegyzőkönyvét, 
e) meghatározza az OEVB ülésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 
f) megválaszolja a tájékoztató jellegű leveleket. 

 
(3) A OEVB-t a sajtó előtt az elnök képviseli, melynek során az OEVB nevében 

írásos vagy szóbeli  nyilatkozatot tehet. Az elnök akadályoztatása esetén 
nyilatkozattételre az elnökhelyettes jogosult. 
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IV. 
 

Az OEVB titkársági és adminisztrációs feladatainak ellátása 
 

4. § 
 

(1) Az OEVB titkársági és adminisztrációs feladatait a Heves Megye 03. számú 
Országgyűléi Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) 
látja el, melynek során döntésre előkészíti a bizottság hatáskörébe tartozó 
ügyeket, valamint biztosítja a bizottság működésének tárgyi és technikai 
feltételeit. Az előkészítés során elvégzi a beadványozók és az érintettek 
választójogosultságának vizsgálatát. 
 

(2) Névtelen, illetve a beadványozó adatait nem tartalmazó beadvány eljárás 
megindítására nem alkalmas, ilyen esetben az előkészítés során a bizottság egyéb 
hivatalbóli intézkedésének feltételei vizsgálandók. 
 

(3) A beadványozót kérésre a OEVI az általa megadott rövid utas elérhetőség(ek)en 
tájékoztatja azon ülés időpontjáról, amelyen várhatóan a bizottság napirendjére 
tűzi a beadványt. 
 

V. 
Az OEVB ülése 

 
Az OEVB ülésének összehívása és előkészítése 

 
5. § 

 
(1) Az OEVI az OEVB-hez érkezett beadványokról az ügyre irányadó eljárási 

határidő figyelembe vételével tájékoztatja az OEVB elnökét, valamint szükség 
esetén megküldi azokat részére. Az elnök az OEVI  javaslata alapján 
meghatározza, hogy melyek azok a beadványok, melyek bizottsági döntést 
igényelnek és melyek azok, amelyek a bizottság számára az irányadó 
jogszabályok alapján eljárási kötelezettséget nem keletkeztetnek és ebből 
kifolyólag elnöki vagy OEVI hatáskörben válaszolandók meg (pl.: tájékoztató, 
érdeklődő levelek). 
 

(2) Az elnök a bizottság részére érkező iratoknak az (1) bekezdésben ismertetett 
áttekintését követően a határozatképesség előzetes vizsgálatára és a meghozandó 
döntésekre tekintettel meghatározza az ülés időpontját. 
 

(3) A OEVB ülését az elnök döntése alapján előkészített, a napirendi javaslatot 
tartalmazó meghívó megküldésével a tag által előzetesen megadott, rövid úton 
történő elérhetőségét biztosító e-mail küldése útján kell összehívni.  
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(4) A meghívónak a napirendi pontokon kívül tartalmaznia kell az ülés 

megkezdésének időpontját és helyét.  
 

(5) A napirend tárgyalásakor a napirendi javaslatban nem szereplő, de az eljárási 
határidők betartása okán a már összehívott ülésen tárgyalandó ügyet az elnök a 
meghívó kiegészítésével pótlólagosan napirendre javasolhatja.  

 
(6) Az egyes napirendi pontokat az elnök, vagy felkérésére az OEVI munkatársa 

ismerteti szóban. A bizottság tagjának kérésére a napirendi pontokhoz 
rendelkezésre álló írásos anyagról másolatot kell készíteni. 

6. § 
 

Az OEVB jegyzőkönyvbe foglalt döntése alapján vagy az elnök felkérésére az 
OEVI az OEVB feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos döntés-
előkészítő anyagot készít. 

 
 

Az OEVB ülése 
 

7. § 
 

(1) Az OEVB feladatainak ellátása és hatásköreinek gyakorlása érdekében ülést tart. 
Az ülést az elnök nyitja meg, majd az ülés megkezdését követően megállapítja, 
és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet. A napirend 
elfogadására az elnök tesz javaslatot. A napirend elfogadása előtt annak 
kiegészítésére, a tárgyalási sorrend módosítására az elnök vagy bármely tag 
javaslatot tehet. A napirend elfogadásáról és annak módosításáról a bizottság 
külön döntéssel, vita nélkül, jegyzőkönyvi döntéssel határoz. 
 

(2)  Az OEVB ülését az elnök vezeti. Ennek során a napirendi pontok tárgyalását 
megnyitja, a hozzászólni kívánóknak szót ad.  
 

(3) Az elnök az egyes napirendi pontok 20 percnél hosszabb időtartamú tárgyalását 
lezárhatja és  szavazásra bocsáthatja a döntési javaslatot.  
 

(4) Az OEVB elnökének javaslatára a bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel a 
kérelmező és az ellenérdekű fél részére biztosíthatja az egyszeri szóbeli 
nyilatkozattétel lehetőségét maximum 2 perc időtartamban. A nyilatkozó további 
nyilatkozattételi lehetőségéről a bizottság újabb jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel, 
vita nélkül határoz. 
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(5) Az OEVB elnöke az ülés rendjének fenntartása érdekében tett intézkedései 
keretében jogosult megvonni a szót az OEVB tagjától és a nyilatkozótól. 
 

(6) A döntéshozatal során az OEVB elnöke szavazásra teszi fel a kérdést, majd 
megállapítja a támogató szavazatok számát. A szavazás eredményét a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 

(7) Az ülés napirendjére felvett napirendi pontok mindegyikének megtárgyalását 
követően az ülést az OEVB elnöke bezárja. 

 
VI.  

Hatálybalépés 
8.§ 

 
Az Ügyrend elfogadásának napján lép hatályba. 
Hatvan, 2018. február 23. 
         dr. Hóka József 

a Heves Megye 03. 
számú Országgyűlési 
Egyéni 
Választókerületi 
Választási Bizottság 
elnöke 

 
 


