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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 5-én 17:00 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 OEVI vezető asszony ismertesse az OEVB 
ülés napirendi pontjait. 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A mai ülésen négy nyilvántartásba vételről, illetve két elutasításról szükséges 
döntenie a bizottságnak. Ezt követően ki kell sorsolni a szavazólapon a jelöltek 
sorrendjét. 
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Déri Tibor 1046 Budapest, Csokonai utca 13. 11a. 
szám alatti lakost, mint a Momentum Mozgalom jelöltjét vegye nyilvántartásba. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
21/2018. (III. 5.) számú OEVB határozat  

 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Déri Tibor 1046 Budapest, Csokonai utca 13. 11a. szám alatti lakos, mint 
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a 
következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Déri Tibor 1046 Budapest, Csokonai utca 13. 11a. szám alatti lakost, mint a 
Momentum Mozgalom jelöltjét a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán 
Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében 
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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 8-án 
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 
 

Déri Tibor 1046 Budapest, Csokonai utca 13. 11a. szám alatti lakos 2018. március 1-
jén kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Momentum Mozgalom jelöltjeként 
Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Déri Tibor a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 120 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről 
tájékoztatta az OEVB-t.  
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
Az OEVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges 500 érvényes ajánlást.  
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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 lakost, mint a Közös Nevező 2018. jelöltjét vegye nyilvántartásba. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

22/2018. (III. 5.) 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 lakost, mint a 
Közös Nevező 2018. 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 8-án 
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 
 

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 OEVB-t.  
 
Az OEVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma 476, amely nem éri el a 
jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlást, ezért a 17/2018. (III. 2.) számú 
határozatával Marinka-Gonda Lilla képviselőjelölti nyilvántartásba vételét elutasította. 
 
Marinka-Gonda Lilla az OEVB határozat meghozatalát követően 2018. március 2-án 
újabb E1 jelű nyomtatványon terjesztette elő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét, 
melyhez további 6 db ajánlóívet csatolt. 
 
A további ajánlásokat az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 
ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatta az OEVB-t. 
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
Az OEVB megállapította, hogy a korábban megállapított érvényes ajánlások számát 
is figyelembe véve 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 Jambrik Gézáné 3032 Apc, Kölcsey Ferenc utca 1. 
szám alatti lakost, mint a Rend és Elszámoltatás Párt jelöltjét vegye nyilvántartásba. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

23/2018. (III. 5.) számú OEVB határozat  
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Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Jambrik Gézáné 3032 Apc, Kölcsey Ferenc utca 1. szám alatti lakos, mint 
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a 
következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Jambrik Gézáné 3032 Apc, Kölcsey Ferenc utca 1. szám alatti lakost, mint a Rend és 
Elszámoltatás Párt 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 8-án 
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 
 

Jambrik Gézáné 3032 Apc, Kölcsey Ferenc utca 1. szám alatti lakos 2018. március 
2-án kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Rend és Elszámoltatás Párt 
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Jambrik Gézáné a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 90 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az Országgyűlési 
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Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről 
tájékoztatta az OEVB-t.  
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
Az OEVB 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 Bakos János Ignác 3032 Apc, Erzsébet tér 4. szám 
alatti lakost, mint a Lendülettel Magyarországért jelöltjét vegye nyilvántartásba. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

24/2018. (III. 5.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Bakos János Ignác 3032 Apc, Erzsébet tér 4. szám alatti lakos, mint országgyűlési 
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő 
határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Bakos János Ignác 3032 Apc, Erzsébet tér 4. szám alatti lakost, mint a Lendülettel 
Magyarországért 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 8-án 
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. 
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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 
 

Bakos János Ignác 3032 Apc, Erzsébet tér 4. szám alatti lakos 2018. március 5-én 
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. 
évi országgyűlési képviselők választásán a Lendülettel Magyarországért jelöltjeként 
Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Bakos János Ignác a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű 
nyomtatványon terjesztette elő, melyhez 126 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés 
eredményéről tájékoztatta az OEVB-t.  
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
Az OEVB 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 Fekete György István 2310 Szigetszentmiklós, 
Napfény utca 18. 1. em. 7. szám alatti lakost, mint a Nemzeti Együttműködés és 
Megbékélés Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

25/2018. (III. 5.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Fekete György István 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 18. 1. em. 7. szám alatti 
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lakos, mint országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 
meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Fekete György István 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 18. 1. em. 7. szám alatti 
lakosnak, mint a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés 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 8-án 
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 
 

Fekete György István 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 18. 1. em. 7. szám alatti 
lakos 2018. március 5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési 
egyéni képviselőjelölt a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Nemzeti 
Együttműködés és Megbékélés Párt jelöltjeként Heves megye 3. számú 
országgyűlési egyéni választókerületében. 
 
Fekete György István a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű 
nyomtatványon terjesztette elő, melyhez 100 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az 
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Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés 
eredményéről tájékoztatta az OEVB-t.  
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
Az OEVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma 24, 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 Attila Pál 1108 Budapest, Agyagfejtő utca 20. 2. 
em. 10. a. szám alatti lakost, mint az Alternatív Magyar Néppárt jelöltjének 
nyilvántartásba vételét utasítsa el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

26/2018. (III. 5.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kiss Attila Pál 1108 Budapest, Agyagfejtő utca 20. 2. em. 10. a. szám alatti lakos, 
mint országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a 
következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Kiss Attila Pál 1108 Budapest, Agyagfejtő utca 20. 2. em. 10. a. szám alatti lakosnak, 
mint az Alternatív Magyar Néppárt 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 8-án 
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 



10 
 

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 Attila Pál 1108 Budapest, Agyagfejtő utca 20. 2. em. 10. a. szám alatti lakos 
2018. március 5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni 
képviselőjelölt a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán az Alternatív Magyar 
Néppárt jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni 
választókerületében. 
 
Kiss Attila Pál 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 OEVB-t.  
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a 
alapján az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
ajánlása szükséges. 
 
Az OEVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma 0, 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. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Ezek után szükséges kisorsolni a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. Viszont most 
nem csak azok sorrendje lesz kisorsolva, akiket a bizottság már nyilvántartásba vett, 
hanem azokról is, akik ma 16:00 óráig adták le az E1-es nyomtatványukat, és idő 
hiányában még nem lettek ellenőrizve az ajánlások. Akinek elutasítása már jogerőre 
emelkedett, az kikerült a sorsolandók közül. A relatív sorrend a most sorsolt sorrend 
lesz. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek a nyilvántartásba vételét el kell utasítania a 
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bizottságnak, mert nincs meg az 500 érvényes ajánlása, az kiesik, és mindenki, aki 
alatta volt, egyel feljebb ugrik.  
 
 
A jelöltek nevét tartalmazó cetliket az OEVB leellenőrizte, majd a sorsolás - a 
bizottság közös döntésének megfelelően Kürti Zoltán bizottsági tag, Dr. Freili Géza 
bizottsági elnökhelyettes és Hényel Istvánné bizottsági tag segítségével - az 
összehajtott cetlik véletlenszerű kihúzásával megtörtént. 
 
A sorsolás útján felállított sorrend a következő: 
 

1. Fekete György István   Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt 
2. Tóth Norbert    Lehet Más a Politika 
3. Tóth Norbert Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd 

Magyarországért Párt 
4. Földi Dániel Jenő Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló 

Emberek Pártja 
5. Horváthné Pall Hajnalka Együtt a Magyar Kisebbségekért és 

Hátrányos Helyzetűekért Párt 
6. Tóth Mihály Elégedett Magyarországért Mozgalom 
7. Jambrik Gézáné Rend és Elszámoltatás Párt 
8. Sneider Tamás Jobbik Magyarországért Mozgalom 
9. Bakos János Ignác Lendülettel Magyarországért 
10. Galcsik Zsanett Kell az Összefogás Párt 
11. Rézműves Róbert Európai Roma Keresztények Jobblétéért 

Demokratikus Párt 
12. Jártin Tivadar Értünk Értetek – A Hiteles Párt 
13. Suha Katalin Tenni Akarás Mozgalom 
14. Marinka-Gonda Lilla Közös Nevező 2018. 
15. Forgó Miklós István Iránytű Párt 
16. Balogh Gizella Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt 
17. Kovács Rita Családok Pártja 
18. Szabó Zsolt FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt 
19. Bajkó Katalin Mi Nők Párt 
20. Vig Ferenc Tenni Akarók Magyarországi Pártja 
21. Burai Ferenc Magyarországi Cigánypárt 
22. Kiss Gábor Összefogás Párt 
23. Kun Imre Hajrá Magyarország! Párt 
24. Kiss Attila Pál Alternatív Magyar Néppárt 
25. Déri Tibor Momentum Mozgalom 
26. Erdős Mihály János A Haza Pártja 
27. Szkárosi Krisztina Jóléti Magyarországot Párt  
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dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Megkérdezte, hogy valakinek van-e a sorsolással kapcsolatban valamilyen 
észrevétele, véleménye vagy kifogása. 
Mivel nem volt, így a sorsolás eredménye jegyzőkönyvbe lesz foglalva. 
 
Szabó Ottó bizottsági tag 
Az átszavazók, és a hajléktalanok hol szavaznak? Van olyan szóbeszéd, hogy a 
strandon. 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A Kossuth Lajos Általános Iskolában, az 1. számú szavazókörben kell szavazniuk. 
Vannak olyan átjelentkezők, akik Heves megye 3. számú OEVK illetékességébe 
tartoznak, de máshol tartózkodnak, illetve a külföldről beérkező szavazatokat fogja a 
Strandon lévő 016. számú szavazatszámláló bizottság megszámolni, de nem a 
szavazás napján, hanem a következő hét szombaton a hivatalban fogják 
megszámolni. Addigra a Választási Irodára megérkeznek az átjelentkezők és a 
külföldön szavazók szavazatai, melyeket összekeverik a strand körzetébe tartozó 
szavazatokkal. Ezt a szavazóköri eredményt beleszámolják a választóköri 
eredménybe és ekkor lesz meg a végleges eredmény.  Azért javasoltuk a bizottság 
tagjainak, hogy a strandon lévő körzetet jelölje ki az innen átjelentkezéssel szavazók, 
illetve a külhoni szavazók megszámlálására, mert ott kevesebb a választópolgár.  
Valószínűleg azért indult el ez a szóbeszéd, mert a választás.hu-n rosszul jelent 
meg. Mi itt egy belső rendszerben dolgozunk, amibe csak nagyon komoly biztonsági 
rendszeren keresztül lehet csak belépni, elektronikus személyigazolvánnyal, ahol be 
lett állítva a 016. szavazókört az NVR-be, mint számlálásra kijelöltet. A választás.hu-
n viszont úgy jelent meg, mint átjelentkezéssel szavazók. Ezt mi már jeleztük a 
Nemzeti Választási Irodának először szóban, majd mivel nem történt semmi, így 
írásban is. Azt mondták, hogy majd javítják.  
 
 
 
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 Dr. Freili Géza 

 OEVB elnök OEVB elnökhelyettes 


