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Készült:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási
Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda épületében 2018. február 27-én 15:00 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Hóka József
Dr. Freili Géza
Hényel Istvánné
dr. Szikszai Márta
Lukács László
Püspökiné Horváth Melinda

bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
jegyző
mb. jegyzői irodavezető
jegyzőkönyvvezető

Dr. Hóka József OEVB elnök
Köszöntötte a jelenlévőket, és kérte, hogy jegyző asszony ismertesse az OEVB ülés
napirendi pontjait.
dr. Szikszai Márta jegyző
A mai ülésen két nyilvántartásba vételről, illetve két jogorvoslati kérelemről
szükséges döntenie a bizottságnak.
Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Ajtai Miklós 4150 Püspökladány, Görbetó u. 11. szám
alatti lakos, mint a Szegényekért Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2018. (II. 27.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Ajtai Miklós 4150 Püspökladány, Görbetó u. 11. szám alatti lakos, mint országgyűlési
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Ajtai Miklós 4150 Püspökladány, Görbetó u. 11. szám alatti lakosnak, mint a
nyilvántartásba vételét a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán Heves
megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében
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:
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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
Ajtai Miklós 4150 Püspökladány, Görbetó u. 11. szám alatti lakos 2018. február 23-án
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018.
évi országgyűlési képviselők választásán a Szegényekért Párt jelöltjeként Heves
megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Ajtai Miklós a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 79 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 365, amely nem éri el
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.
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Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Kajati Attila 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 150.
szám alatti lakos, mint a Haza Mindenkié Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét
utasítsa el.
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
13/2018. (II. 27.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Kajati Attila 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 150. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Kajati Attila 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 150. szám alatti lakosnak, mint a Haza
Mindenkié Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét a 2018. évi országgyűlési
képviselők választásán Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni
választókerületében
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
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
Kajati Attila 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 150. szám alatti lakos 2018. február 26án kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Haza Mindenkié Párt jelöltjeként
Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Kajati Attila a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 75 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 360, amely nem éri el
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
Javasolta a bizottságnak, hogy Kádár Mária magánszemély által benyújtott kifogást
utasítsa el.
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
14/2018. (II. 27.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Kádár Mária magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Kádár Mária 2018. február 24-én érkezett
kifogását érdemi vizsgálat nélkül 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.
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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
Kádár Mária magánszemély 2018. február 24-én kifogást terjesztett elő az OEVBhez, mely szerint 2018. február 22-én és 23-án Lőrinci Város Önkormányzatának
dolgozói munkaidőben aláírást gyűjtöttek Lőrinci településen Szabó Zsolt
képviselőjelölt részére.
Az OEVB a kifogást megvizsgálta, mely során megállapította, hogy a kifogás nem
tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, a kifogás benyújtójának lakcímét,
valamint a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, melyek a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés
a), c) és d) pontja alapján a kifogás kötelező tartalmi elemei.
A Ve. 215. § c) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani,
ha az nem tartalmazza a kifogás kötelező tartalmi elemeit.
Fenti jogszabályhelyek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
A határozat a Ve. 212. §-án, 215. § c) pontján, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án,
224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján alapul.

Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Rákócziné Lózs Csilla 3000 Hatvan, Horváth Mihály
út 10. szám alatti lakos által benyújtott kifogásnak adjon helyt.
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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15/2018. (II. 27.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Rákócziné Lózs Csilla 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 10. szám alatti lakos által
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Rákócziné Lózs Csilla 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 10. szám alatti lakos 2018.
február 26-án érkezett
kifogásának helyt ad,
és megállapítja, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek megsértették a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontját, valamint
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 15/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendeletének 16. §-át, továbbá a FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezeteket eltiltja a
további jogsértéstől.
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
Rákócziné Lózs Csilla 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 10. szám alatti lakos 2018.
február 26-án kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely szerint Hatvanban a
Rákóczi úton a Bajcsy-Zsilinszky út sarkáig, egészen a templomig mindkét oldalon ki
lettek helyezve a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt jelölő szervezetek közös jelöltjének, Szabó Zsoltnak a választási plakátjai.
Az kihelyezett plakátokról a kifogás benyújtója 1 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) pontja alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz,
mely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így
különösen a plakát (…).
A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap,
vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
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 fényképfelvétel alapján az OEVB megállapította, hogy a
plakátok Hatvan olyan közterületén (Rákóczi útnak a Bajcsy-Zsiliniszky út és a
Mártírok tere közötti szakaszán) lettek kihelyezve, ahol az önkormányzati rendelet
alapján azok kihelyezése tilos.
Fenti jogszabályhelyek alapján az OEVB megállapítja, hogy a FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek
megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és
joggyakorlás
követelményét,
valamint
Hatvan
Város
rendeltetésszerű
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. § a) pontján, 144. § (1) és (5)
bekezdésén, 212. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és
297. § (1) bekezdés b) pontján, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 16. §-án alapul.

dr. Szikszai Márta jegyző
Tájékoztatta a bizottságot, hogy Orbán Gábor herédi lakos kifogásával kapcsolatban
a bizottság döntést hozott, mely határozatban elutasításra került. Az elutasítás oka
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az volt, hogy a kifogás csak tényleírás volt, bizonyítékokat a kifogás benyújtója nem
csatolt. Orbán Gábornak 3 napja volt a fellebbezés benyújtására. A választási
eljárásról szóló törvény szerint a fellebbezési határidők, a határidő utolsó napján 16
órakor járnak le. A fellebbezésre nyitva álló határidő 2018. február 26-án 16 órakor
járt le. Orbán Gábor pedig a fellebbezését 2018. február 26-án 20:59-kor nyújtotta be
e-mailen. Valószínűsítem, hogy ez elkésett. A fellebbezést továbbítottuk a Nemzeti
Választási Bizottság részére, az elbírálásra az NVB jogosult.
Hényel Istvánné bizottsági tag
Mi volt a fellebbezés alapja?
dr. Szikszai Márta jegyző
A fellebbezéshez csatolt egy kézzel írott nyilatkozatot, melyet bizonyítéknak szánt.

Mivel több bejelentés nem hangzott el, ezért Dr. Hóka József bizottsági elnök
megköszönte a bizottság tagjainak az ülésen való részvételét és az ülést
befejezettnek nyilvánította.

Kmf.

Dr. Hóka József
OEVB elnök

Dr. Freili Géza
OEVB elnökhelyettes

