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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. március 2-án 13:00 órakor 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:   

Dr. Hóka József bizottsági elnök 
Dr. Freili Géza  bizottsági elnökhelyettes 
Hényel Istvánné bizottsági tag 
Kürti Zoltán  bizottsági tag 
Rákóczi Ferenc  bizottsági tag 
Szabó Ottó  bizottsági tag 
dr. Szikszai Márta  OEVI vezető 
Lukács László   OEVI vezetőhelyettes 
Püspökiné Horváth Melinda  jegyzőkönyvvezető 

 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Köszöntötte a jelenlévőket. Kérte, hogy jegyző asszony mutassa be a delegált 
tagokat és ismertesse az OEVB ülés napirendi pontjait. 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Bemutatta a delegált tagokat, továbbá tájékoztatta az új bizottsági tagokat, hogy a 
jegyző a Választási Iroda vezetője, állandó helyettese Lukács László. Azoknak a 
jelölteknek van joga arra, hogy a bizottságba tagot delegáljanak, akiknek a 
nyilvántartásba vétele már jogerősen megtörtént. Ezidáig ezzel a lehetőséggel 3 jelölt 
élt.  
A mai ülésen három nyilvántartásba vételről, illetve két elutasításról szükséges 
döntenie a bizottságnak. 
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Tóth Norbert 1165 Budapest, Atlasz utca 14. szám 
alatti lakost,, mint a Lehet Más a Politika jelöltjét vegye nyilvántartásba. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
16/2018. (III. 2.) számú OEVB határozat  

 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Tóth Norbert 1165 Budapest, Atlasz utca 14. 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 1165 Budapest, Atlasz utca 14. szám alatti lakost, mint a Lehet Más a 
Politika 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 2018. március 5-én 
16.00 óráig 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 1165 Budapest, Atlasz utca 14. szám alatti lakos 2018. február 27-én 
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán a Lehet Más a Politika jelöltjeként Heves 
megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Tóth Norbert a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 118 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. 
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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 
Javasolta a bizottságnak, hogy Marinka-Gonda Lilla 5100 Jászberény, Jászváros út 
1. szám alatti lakos, mint a Közös Nevező 2018. jelöltjének nyilvántartásba vételét 
utasítsa el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

17/2018. (III. 2.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Marinka-Gonda Lilla 5100 Jászberény, Jászváros út 1. szám alatti lakos, mint 
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a 
következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Marinka-Gonda Lilla 5100 Jászberény, Jászváros út 1. szám alatti lakosnak, mint a 
Közös Nevező 2018. 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 2018. március 5-én 
16.00 óráig 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 
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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 
 

Marinka-Gonda Lilla 5100 Jászberény, Jászváros út 1. szám alatti lakos 2018. 
február 27-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni 
képviselőjelölt a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Közös Nevező 
2018. jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Marinka-Gonda Lilla 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 476, 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 
Rendkívül szigorúak a szabályok. Az ajánlóíven lévő összes adat kitöltésre kell, hogy 
kerüljön helyesen. Ha bármelyik hiányzik, vagy hiba van ezekben, akkor azt sajnos 
nem lehet elfogadni.  
 
Dr. Freili Géza OEVB elnökhelyettes 
Még gyűjthetnek ajánlásokat, hogy meg legyen az 500 érvényes ajánlás? 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Igen, még ma is igényeltek ajánlóíveket. Hétfő 16 óra a leadási határidő.  
 
Szabó Ottó bizottsági tag 
Azt lehet tudni, hogy melyik jelölt mennyi ajánlást gyűjtött? 
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dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A leadott ajánlások számától függetlenül 501-502 érvényes ajánlásig számolunk, a 
többit nem kell nézni, nekünk csak azt kell megállapítanunk, hogy nyilvántartásba 
vehető-e a jelölt.  
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Kardos Erzsébet 4351 Vállaj, Bányász utca 5. szám 
alatti lakos, mint a Net Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

18/2018. (III. 2.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kardos Erzsébet 4351 Vállaj, Bányász utca 5. szám alatti lakos, mint országgyűlési 
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő 
határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kardos Erzsébet 4351 Vállaj, Bányász utca 5. szám alatti lakosnak, mint a Net 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 2018. március 5-én 
16.00 óráig 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. 
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A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 

Kardos Erzsébet 4351 Vállaj, Bányász utca 5. szám alatti lakos 2018. február 28-án 
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán a Net Párt jelöltjeként Heves megye 3. 
számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Kardos Erzsébet a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 90 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 404, 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 Kiss Gábor 4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 19. szám 
alatti lakost, mint az Összefogás Párt jelöltjét vegye nyilvántartásba. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

19/2018. (III. 2.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kiss Gábor 4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 19. szám alatti lakos, mint országgyűlési 
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő 
határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kiss Gábor 4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 19. szám alatti lakost, mint az Összefogás 
Párt jelöltjét a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán Heves megye 3. 
számú országgyűlési egyéni választókerületében 
 

nyilvántartásba veszi.  
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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 2018. március 5-én 
16.00 óráig 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 
 

Kiss Gábor 4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 19. szám alatti lakos 2018. március 2-án 
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán az Összefogás Párt jelöltjeként Heves 
megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Kiss Gábor a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 104 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, 
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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 Kovács Rita 3396 Kerecsend, Bereksori utca 85. 
szám alatti lakost, mint a Családok Pártja jelöltjét vegye nyilvántartásba. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

20/2018. (III. 2.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kovács Rita 3396 Kerecsend, Bereksori utca 85. szám alatti lakos, mint 
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a 
következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kovács Rita 3396 Kerecsend, Bereksori utca 85. szám alatti lakost, mint a Családok 
Pártja 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 2018. március 5-én 
16.00 óráig 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. 
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A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 

Kovács Rita 3396 Kerecsend, Bereksori utca 85. szám alatti lakos 2018. március 2-
án kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Családok Pártja jelöltjeként Heves 
megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Kovács Rita a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 107 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 OEVI  vezet ő 
Az előző bizottsági ülésen tájékoztattam Önöket egy fellebbezésről, melynek 
eredménye megérkezett a Nemzeti Választási Irodától, mely szerint azt érdemi 
vizsgálat nélkül elutasították, mivel elkésett a fellebbezés. 
 
Dr. Freili Géza OEVB elnökhelyettes 
Akiket most nyilvántartásba vettünk, ők is delegálhatnak ebbe a bizottságba? 
 
dr. Szikszai Márta OEVI  vezet ő 
Igen, miután jogerőssé válik a nyilvántartásba vételük, minden párt delegálhat. Az 
OEVB határozat a meghozatalát követő 3. napon válik jogerőssé, ha nem érkezik 
ellene fellebbezés. Jelen esetben hétfő 16 óra után tudnak delegáltat jelölni. 
Tájékoztatom a bizottságot arról is, hogy jogszabály szerint az E1-es nyomtatvány 
leadási határideje is 2018. március 5. 16:00 óra. Ezt követően a bizottságnak ki kell 
sorsolnia a nyilvántartásba vett, illetve a még nem elbírált jelölteknek a szavazólapon 
való sorrendjét. Az ajánlás ellenőrzése még feldolgozásra kerül azok tekintetében, 
akiknek az ajánlóíveik még nem kerültek feldolgozásra és a bizottság még nem 
hozott döntést. Ha esetleg lesz olyan, akit a bizottság elutasít, akkor a kisorsolt 
listából kiesik és mindenki eggyel feljebb ugrik, aki alatta volt.  
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Rákóczi Ferenc bizottsági tag 
Aki hétfőn 16 óráig nem adta le a hivatalos ajánlóívet, annak ez elvileg 10.000.- forint 
bírság jár. Erről a Választási Iroda dönt, vagy az OEVB? 
 
dr. Szikszai Márta OEVI  vezet ő 
A Választási Irodának nincs döntési jogosultsága, mindenről ez a bizottság dönt. A 
Választási Iroda adminisztratív szinten kezeli az ügyeket. Olyan döntésekhez, 
melyekhez jogkövetkezmények fűződnek, jogokat, kötelezettségeket keletkeztet, azt 
mind ez a bizottság fogja kimondani. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Természetesen minden határozat ellen van jogorvoslati lehetőség. 
 
Szabó Ottó bizottsági tag 
Olvastam több helyen, hogy a városnak van egy rendelete, mely szabályozza a 
plakátok elhelyezését, melynek sok mindenki nem felelt meg. Ennek van-e már olyan 
jogkövetkezménye, amit végre is tud hajtani, és érvényt tud-e szerezni ennek az 
önkormányzat? 
 
dr. Szikszai Márta OEVI  vezet ő 
Ismertette az ide vonatkozó jogszabályokat, továbbá a bizottság ezzel kapcsolatban 
hozott eddigi döntéseit, az erre érkező fellebbezést és annak eredményét.  
 
 
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. 
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