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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 7-én 9:00 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Hóka József
Dr. Freili Géza
Hényel Istvánné
Kürti Zoltán
Rákóczi Ferenc
Szabó Ottó
dr. Szikszai Márta
Komendáné Nagy Márta
Püspökiné Horváth Melinda

bizottsági elnök
bizottsági elnökhelyettes
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
OEVI vezető
hatósági irodavezető
jegyzőkönyvvezető

Dr. Hóka József OEVB elnök
Köszöntötte a jelenlévőket. Kérte, hogy OEVI vezető asszony ismertesse az OEVB
ülés napirendi pontját.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
A tegnapi nap folyamán két választópolgár feljelentést tett a rendőrkapitányságon.
Ezt megelőzően ők a személyi azonosítójuk felhasználásával kérték, hogy nézzük
meg a belső NVR rendszerben, hogy hány szervezetnek írtak alá. A mi általunk
feldolgozott adatok szerint kijött, hogy mind a két választópolgár tekintetében 5 párt
ajánlóívén szerepeltek az adatai. Viszont az ő nyilatkozatuk alapján egy jelölő
szervezetnek sem írtak alá. Ezért ők elmentek a rendőrségre és feljelentést tettek
személyes adataik jogosulatlan kezelése miatt. Ennek kapcsán tegnap megjelentek a
hivatalban a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai, azokat az íveket,
amin a két választópolgár szerepel, lefoglalták. Tanúkét a Választási Iroda részéről
engem hallgattak meg, illetve a két választópolgárt. Minden olyan iratot le fognak
foglalni, ami az elkövetők felderítéséhez szükséges.
A választási eljárásról szóló törvény, továbbá a Büntető Törvénykönyv erre
vonatkozó részeit ismertette.
Dr. Hóka József OEVB elnök
Az elhangzottak alapján elmondható, hogy a bizottságnak hivatali kötelessége, hogy
ezt a feljelentést megtegye.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek erre vonatkozóan bármilyen kérdése?
Rákóczi Ferenc OEVB tag
Az ajánlóívet kitöltő személynek alá kell írnia. Ha megállapítják, hogy ő a bűnös, mi
történik vele? Illetve azzal a jelölő szervezettel mi fog történni, hogyha a nyomozás
lezárul?
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Dr. Hóka József OEVB elnök
Ez az, amire nem tudok válaszolni, mert ez a rendőrség, illetve a bűnüldöző szervek
feladata.
Rákóczi Ferenc OEVB tag
Az íveket figyelembe kell venni ugyanúgy?
Dr. Hóka József OEVB elnök
A Választási Iroda nem nyomoz, az ellenőrzés csak bizonyos dolgokra vonatkozik.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Ismertette az ajánlóívek igénylésének, leadásának és az érvényesség
ellenőrzésének szabályait, illetve az ajánlóívek formai, tartalmi követelményeit,
valamint az elfogadható eltéréseket.
Szabó Ottó OEVB tag
Kik voltak azok a jelölő szervezetek, akik ebben érintettek?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
• Összefogás Párt,
• Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja,
• Tenni Akarás Mozgalom
• Kell az Összefogás Párt
• Családok Pártja
Kürti Zoltán OEVB tag
A választópolgároknak hogy jutott tudomásukra ez, honnan merült fel ez a gyanú
bennük?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Ezt nem tudjuk. Bejöttek, kérték, megnéztük. Minden választópolgárnak joga van
ehhez, de ezt csak a feldolgozott adatokra vonatkozóan tudjuk nézni. Tehát aki
leadott 2000 ajánlást, azt is csak az érvényes 500 ajánlás meglétéig ellenőrizzük, az
e felett lévő ajánlások nincsenek benne a rendszerben.
Kürti Zoltán OEVB tag
Akkor az NVR központi rendszerből bárki kérheti, hogy nézzék meg az adatait?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Ez nem egy központi rendszer, hanem ez a Nemzeti Választási Rendszer, ami egy
zárt rendszer. Itt választási kapun, három lépcsőben, ASZA kártyával, elektronikus
személyi igazolvánnyal tudunk belépni. Minden ebben végzett munkát, lekérdezést,
stb. személyhez szabva a rendszer naplózza. Ha a választópolgár bejön, igazolja a
jogosultságát, személyi azonosítóját, akkor meg tudjuk nézni, hogy az ő személyi
azonosítója milyen ajánlásokon szerepel, a központi névjegyzékben szerepel-e, vane választójoga. Természetesen ezeket is iktatjuk és írásbeli kérelem is szükséges
hozzá. Tehát ez nem egy szabad adatbázis, hogy bárki bejön, és kérdezheti.
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Kürti Zoltán OEVB tag
Kérem, hogy a határozatba legyen belefoglalva, hogy „ismeretlen elkövetők”
„ismeretlen elkövető” helyett, mivel nem tudom elképzelni, hogy az 5 párt ajánlásait
egy személy gyűjtötte volna. Továbbá fontosnak tartom, hogy bele legyen szúrva az
a kitétel, hogy „elmondása szerint”, mert nyilván rámondhatja ő is, bár kivettem
jegyző asszony szavaiból, hogy egy feddhetetlen előéletű, tisztességes polgárról van
szó. Javasolnám még, hogy a feljelentésben magunk is indítványozzunk nyomozati
cselekményeket, erre tennék javaslatot. Például, hogy a képviseletre jogosult
személyek tanúkénti meghallgatását indítványozzuk. Valószínűleg jegyző asszonyt
tanúként meghallgatták, tehát képbe került a nyomozó hatóság. Nem lebecsülve a
nyomozó hatóság munkatársait, de ők azért nem a választási rendszerben
dolgoznak. Célszerű lenne útmutatásokkal, javaslatokkal, indítványokkal ellátva
segíteni a nyomozást.
Dr. Hóka József OEVB elnök
Nyilván jogszabályok szerint dolgozik a nyomozó hatóság. Ötleteket, javaslatokat
adni fura lenne. Ennek az ügynek már van száma, a mi feljelentésünk már lehet,
hogy a 25. alszáma lesz. A bizottságnak kötelessége megtenni a feljelentést, de nem
a mi feljelentésünk indította el a nyomozást.
Rákóczi Ferenc OEVB tag
Viszont, ha mi nem tesszük meg a feljelentést, akkor minket vonnak felelősségre.
Dr. Hóka József OEVB elnök
A bizottságot nem vonják felelősségre, de megjegyzik, hogy mulasztottunk. Arról
nem beszélve, hogy nekünk kötelességünk arra figyelni, hogy ez a választás
abszolút tiszta legyen.
Kürti Zoltán OEVB tag
Nyilván esküt tettünk, tehát személyes a felelősségünk. Akiket delegáltak, azoknak a
delegáló szervezet részéről is egy felelősség.
Dr. Hóka József OEVB elnök
Igen, és az esküben hivatali titokról is szó van.
Szabó Ottó OEVB tag
A 11/2018. sz. OEVB határozat alapját szolgáló beadványba szeretnék betekintést
kapni.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Mint bizottsági tagnak joga van hozzá, azonban ezt egy iratjegyzéken fogom
megtenni, azzal, hogy a személyes adatok kezelésére, és különösen az adat
továbbításra hívnám fel a figyelmet, mert abban a kifogásban személyes adatok
vannak, amiket az információs önrendelkezésről szóló törvény rendelkezései szerint
kell kezelni. Tehát ezt egyik bizottsági tag sem adhatja tovább, nem hozhatja másnak
a tudomására.
Kürti Zoltán OEVB tag
A legutóbbi bizottsági ülés jegyzőkönyve még nem került fel a honlapra. Mikor fog ez
megtörténni?
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dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Eddig ennek az volt a menete, hogy a következő bizottsági ülésen írták alá azt elnök
és elnökhelyettes urak, és csak azután kerültek feltöltésre.
Kürti Zoltán OEVB tag
Azokba az ajánlóívekbe, amiket nem foglaltak le, szeretnék betekintést kérni.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Az ajánlóívek a Hatósági Iroda kezelésében vannak, előzetes időpont egyeztetés
szükséges hozzá.

Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy tegyen feljelentést és hatalmazza fel az elnököt a
feljelentés benyújtására.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
27/2018. (III. 7.) számú OEVB határozat

„Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése alapján a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350.§ (1) bekezdése szerint minősülő a
választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári
kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetése miatt feljelentést tesz
ismeretlen elkövetők ellen az alábbiak szerint:
2018. március 6. napján az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
tudomására jutott, hogy két választópolgár a választást támogató informatikai
rendszerben (NVR-ben) rögzített adatai alapján több jelölő szervezet aláírásgyűjtő
ívén szerepel, mint ajánlást adó választópolgár, úgy hogy elmondásuk szerint
senkinek nem adtak ajánlást.
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság felhatalmazza az
elnököt, a feljelentés benyújtására.”

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

