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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 8-án 9:00 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Hóka József
Dr. Freili Géza
Hényel Istvánné
Kürti Zoltán
Rákóczi Ferenc
Szabó Ottó
dr. Szikszai Márta
Lukács László
Püspökiné Horváth Melinda

bizottsági elnök
bizottsági elnökhelyettes
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
OEVI vezető
OEVI vezetőhelyettes
jegyzőkönyvvezető

Dr. Hóka József OEVB elnök
Köszöntötte a jelenlévőket. Kérte, hogy irodavezető asszony ismertesse az OEVB
ülés napirendi pontjait.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Az előzőekben megbeszéltekhez képest előre lett hozva az ülés holnapról mára. Erre
azért volt szükség, mert tegnap kaptuk meg a Nemzeti Választási Iroda utasítását,
hogy az imprimálást hétfőn a bizottságnak el kell végeznie. Az imprimálás azt jelenti,
hogy a szavazólap adattartamát kell jóváhagyni. Ha pénteken lett volna az ülés,
akkor a döntések csak hétfőn 16 órakor lettek volna jogerősek. Az összes ajánlás
feldolgozásra került, így meg lehetett tartani a mai napon az ülést, ezzel vasárnap
16:00 órakor jogerőre emelkednek a ma hozott határozatok, ha nem érkezik ellenük
fellebbezés. Vasárnap át kell állítani a jelölés státuszát, és minél tisztább állapotot
kell elérni hétfőre.
A mai ülésen öt nyilvántartásba vételről, illetve tíz elutasításról szükséges döntenie a
bizottságnak.
Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Galcsik Zsanett 3182 Karancslapujtő, Orgona út 26.
szám alatti lakost, mint a Kell az Összefogás Párt jelöltjét vegye nyilvántartásba.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
28/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Galcsik Zsanett 3182 Karancslapujtő, Orgona út 26. szám alatti lakos, mint
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országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Galcsik Zsanett 3182 Karancslapujtő, Orgona út 26. szám alatti lakost, mint a Kell az
Összefogás 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 11én 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
Galcsik Zsanett 3182 Karancslapujtő, Orgona út 26. szám alatti lakos 2018. március
5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Kell az Összefogás Párt jelöltjeként
Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Galcsik Zsanett a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 169 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat az Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről
tájékoztatta az OEVB-t.
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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.
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 Földi Dániel Jenő 3182 Karancslapujtő, Alkotmány út
15. szám alatti lakost, mint a Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek
Pártja jelöltjét vegye nyilvántartásba.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
29/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Földi Dániel Jenő 3182 Karancslapujtő, Alkotmány út 15. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Földi Dániel Jenő 3182 Karancslapujtő, Alkotmány út 15. szám alatti lakost, mint a
Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek 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 11én 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
Földi Dániel Jenő 3182 Karancslapujtő, Alkotmány út 15. szám alatti lakos kérte
adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. évi
országgyűlési képviselők választásán a Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló
Emberek Pártja jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni
választókerületében.
Földi Dániel Jenő a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 250 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 Rézműves Róbert 3395 Demjén, Rózsa Ferenc út 3.
szám alatti lakost, mint az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus
Párt jelöltjét vegye nyilvántartásba.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
30/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Rézműves Róbert 3395 Demjén, Rózsa Ferenc út 3. szám alatti lakos, mint
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országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Rézműves Róbert 3395 Demjén, Rózsa Ferenc út 3. szám alatti lakost, mint az
Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus 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 11én 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
Rézműves Róbert 3395 Demjén, Rózsa Ferenc út 3. szám alatti lakos 2018. március
5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán az Európai Roma Keresztények
Jobblétéért Demokratikus Párt jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési
egyéni választókerületében.
Rézműves Róbert a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 129 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 Erdős Mihály János 3014 Hort, Rákóczi Ferenc út 71.
szám alatti lakost, mint a Haza Pártja jelöltjét vegye nyilvántartásba.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
31/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Erdős Mihály János 3014 Hort, Rákóczi Ferenc út 71. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Erdős Mihály János 3014 Hort, Rákóczi Ferenc út 71. szám alatti lakost, mint a Haza
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 11én 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
Erdős Mihály János 3014 Hort, Rákóczi Ferenc út 71. szám alatti lakos kérte adatai
nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. évi
országgyűlési képviselők választásán a Haza Pártja jelöltjeként Heves megye 3.
számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Erdős Mihály János a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű
nyomtatványon terjesztette elő, melyhez 109 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.

Kürti Zoltán OEVB tag
A tegnapi nap folyamán átnéztem az Iránytű Párt ajánlóíveit, és azt vettem észre,
hogy az aláírások egy tekintélyes része jól láthatóan valószínűleg egy személytől
származik. Én kigyűjtöttem, hogy mely íveken mely sorok aláírásairól van szó.
Felsorolta a kérdéses íveket.
Kérem, hogy nézzék meg a bizottság tagjai is, és tegyen feljelentést a bizottság.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
A felsorolt ívek esetében megállapítható, hogy a választási iroda már nem vizsgálta
azokat, mivel a kért 200 ajánlóívből a 102. ajánlóívig lett ellenőrizve, és a szükséges
500 ajánlás meg lett, ezért javaslom, hogy a bizottság ezt a nyilvántartásba vételi
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döntést hozza meg. A választási iroda tagjainak az aláírások ellenőrzésére
vonatkozóan a választási eljárás szabályai szerint nincs mérlegelési jogkörük, a
vizsgálat erre nem terjed ki.
Szabó Otto OEVB tag
A vizsgálat erre nem terjed ki, de abban igaza van Kürti Zoltán bizottsági tagnak,
hogy kár lenne szó nélkül hagyni. Ez bűncselekmény, nem?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Személyes adatokkal való visszaélés, illetve a választás rendjének megsértése. Ez
tényállás szerű, de nem a bizottság feladata a bizonyítás. A bizottság feladata az,
hogy a tudomására jutott törvénysértés esetén az illetékes hatóságnak az
intézkedését kezdeményezze.
Dr. Hóka József OEVB elnök
Dönthet úgy a bizottság, hogy feljelentést tesz, de ha nem tudjuk kellőképpen
jogszabállyal alátámasztani, akkor ez a feljelentés elutasításra fog kerülni. Ez egy
gyanú, nem olyan hivatalos értesítés, mint az előző feljelentés.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Javaslom, hogy haladjunk tovább a napirendi pontoknak megfelelően, és az
egyebeknél a bizottság döntse el, hogy tegyen-e feljelentést.

Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Forgó Miklós István 3247 Mátraballa, Kossuth Lajos
utca 2. szám alatti lakost, mint az Iránytű Párt jelöltjét vegye nyilvántartásba.
A bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
32/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Forgó Miklós István 3247 Mátraballa, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Bizottsága Forgó Miklós István 3247 Mátraballa, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti
lakost, mint az Iránytű 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 11én 16.00 óráig 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
Forgó Miklós István 3247 Mátraballa, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti lakos 2018.
március 5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni
képviselőjelölt a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán az Iránytű Párt
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Forgó Miklós István a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű
nyomtatványon terjesztette elő, melyhez 200 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.
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Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Balogh Gizella 6343 Miske, Táncsics Mihály utca 56.
szám alatti lakosnak, mint a Közösen Egymásért Demokratikus Párt jelöltjének
nyilvántartásba vételét utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
33/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Balogh Gizella 6343 Miske, Táncsics Mihály utca 56. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Balogh Gizella 6343 Miske, Táncsics Mihály utca 56. szám alatti lakosnak, mint a
Közösen Egymásért Demokratikus 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 11én 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.
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Indokolás
Balogh Gizella 6343 Miske, Táncsics Mihály utca 56. szám alatti lakos 2018. március
5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Közösen Egymásért Demokratikus
Párt jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Balogh Gizella a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 98 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 256, 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 Suha Katalin 3078 Bátonyterenye, Vasút út 9. szám
alatti lakosnak, mint a Tenni Akarás Mozgalom jelöltjének nyilvántartásba vételét
utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
34/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Suha Katalin 3078 Bátonyterenye, Vasút út 9. szám alatti lakos, mint országgyűlési
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Suha Katalin 3078 Bátonyterenye, Vasút út 9. szám alatti lakosnak, mint a Tenni
Akarás Mozgalom 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:
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valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 11én 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
Suha Katalin 3078 Bátonyterenye, Vasút út 9. szám alatti lakos 2018. március 5-én
kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018.
évi országgyűlési képviselők választásán a Tenni Akarás Mozgalom jelöltjeként
Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Suha Katalin a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 130 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 421, 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 Szkárosi Krisztina 8127 Aba, Petőfi Sándor utca 66.
szám alatti lakosnak, mint a Jóléti Magyarországot Párt jelöltjének nyilvántartásba
vételét utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
35/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Szkárosi Krisztina 8127 Aba, Petőfi Sándor utca 66. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Szkárosi Krisztina 8127 Aba, Petőfi Sándor utca 66. szám alatti lakosnak, mint a
Jóléti Magyarországot 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 11én 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.
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Indokolás
Szkárosi Krisztina 8127 Aba, Petőfi Sándor utca 66. szám alatti lakos 2018. március
5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Jóléti Magyarországot Párt
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Szkárosi Krisztina a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 175 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 268, 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 Bajkó Katalin 3384 Kisköre, Honvéd út 7. szám alatti
lakosnak, mint a Mi Nők Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
36/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Bajkó Katalin 3384 Kisköre, Honvéd út 7. szám alatti lakos, mint országgyűlési
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Bajkó Katalin 3384 Kisköre, Honvéd út 7. szám alatti lakosnak, mint a Mi Nők 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
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benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 11én 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
Bajkó Katalin 3384 Kisköre, Honvéd út 7. szám alatti lakos 2018. március 5-én kérte
adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. évi
országgyűlési képviselők választásán a Mi Nők Párt jelöltjeként Heves megye 3.
számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Bajkó Katalin a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 70 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 98, 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 Burai Ferenc 3358 Erdőtelek, Dankó Pista utca 11.
szám alatti lakosnak, mint a Magyarországi Cigánypárt jelöltjének nyilvántartásba
vételét utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Burai Ferenc 3358 Erdőtelek, Dankó Pista utca 11. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Burai Ferenc 3358 Erdőtelek, Dankó Pista utca 11. szám alatti lakosnak, mint a
Magyarországi Cigánypárt 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 11én 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.
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Indokolás
Burai Ferenc 3358 Erdőtelek, Dankó Pista utca 11. szám alatti lakos 2018. március
5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Magyarországi Cigánypárt
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Burai Ferenc a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 100 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 486, 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 Tóth Mihály 3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 70.
szám alatti lakosnak, mint az Elégedett Magyarországért Mozgalom jelöltjének
nyilvántartásba vételét utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
38/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Tóth Mihály 3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Tóth Mihály 3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti lakosnak, mint az
Elégedett Magyarországért Mozgalom 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:
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valasztasiiroda@hatvan.hu; a továbbiakban: OEVB) előterjesztett fellebbezést lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 11én 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 Mihály 3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti lakos 2018. március 5én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán az Elégedett Magyarországért
Mozgalom jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni
választókerületében.
Tóth Mihály a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 99 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 467, 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 Vig Ferenc 3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 11.
szám alatti lakosnak, mint a Tenni Akarók Magyarországi Pártja jelöltjének
nyilvántartásba vételét utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
39/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Vig Ferenc 3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 11. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Vig Ferenc 3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 11. szám alatti lakosnak, mint a
Tenni Akarók Magyarországi Pártja 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 11én 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.
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Indokolás
Vig Ferenc 3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 11. szám alatti lakos 2018. március
5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán a Tenni Akarók Magyarországi Pártja
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Vig Ferenc a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 100 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 338, 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 Horváthné Pall Hajnalka 7900 Szigetvár, Móra
Ferenc lakótelep 2. A. lph. 3/8. szám alatti lakosnak, mint az Együtt a Magyar
Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét
utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
40/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Horváthné Pall Hajnalka 7900 Szigetvár, Móra Ferenc lakótelep 2. A. lph. 3/8. szám
alatti lakos, mint országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában
meghozta a következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Horváthné Pall Hajnalka 7900 Szigetvár, Móra Ferenc lakótelep 2. A. lph. 3/8. szám
alatti lakosnak, mint az Együtt a Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért
Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét a 2018. évi országgyűlési képviselők
választásán Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében
elutasítja.
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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 11én 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
Horváthné Pall Hajnalka 7900 Szigetvár, Móra Ferenc lakótelep 2. A. lph. 3/8. szám
alatti lakos 2018. március 5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint
országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. évi országgyűlési képviselők
választásán az Együtt a Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Horváthné Pall Hajnalka a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű
nyomtatványon terjesztette elő, melyhez 88 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 184, 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,
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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 Jártin Tivadar 3021 Lőrinci, Csokonai Mihály utca 21.
szám alatti lakosnak, mint az Értünk Értetek – a Hiteles Párt jelöltjének
nyilvántartásba vételét utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
41/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Jártin Tivadar 3021 Lőrinci, Csokonai Mihály utca 21. szám alatti lakos, mint
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Jártin Tivadar 3021 Lőrinci, Csokonai Mihály utca 21. szám alatti lakosnak, mint az
Értünk Értetek – a Hiteles 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 11én 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
Jártin Tivadar 3021 Lőrinci, Csokonai Mihály utca 21. szám alatti lakos 2018. március
5-én kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a
2018. évi országgyűlési képviselők választásán az Értünk Értetek – a Hiteles Párt
jelöltjeként Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Jártin Tivadar a kérelmet a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon
terjesztette elő, melyhez 150 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 383, 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 Kun Imre 3360 Heves, Álmos utca 32. szám alatti
lakosnak, mint a Hajrá Magyarország! Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa
el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
42/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Kun Imre 3360 Heves, Álmos utca 32. szám alatti lakos, mint országgyűlési
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Kun Imre 3360 Heves, Álmos utca 32. szám alatti lakosnak, mint a Hajrá
Magyarország! Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét a 2018. évi országgyűlési
képviselők választásán Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni
választókerületében
elutasítja.
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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 11én 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
Kun Imre 3360 Heves, Álmos utca 32. szám alatti lakos 2018. március 5-én kérte
adatai nyilvántartásba vételét, mint országgyűlési egyéni képviselőjelölt a 2018. évi
országgyűlési képviselők választásán a Hajrá Magyarország! Párt jelöltjeként Heves
megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
Kun Imre 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 170, 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,
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127. § (3) bekezdésén, 132. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án és
225. §-án alapul.

dr. Szikszai Márta OEVI vezető
A továbbiakban egy kifogásról kell döntést hozni a bizottságnak.
Szabó Ottó OEVB tag
Megkérdezte, hogy mire volt alapozva a kifogás?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Ismertette a kifogásban foglaltakat, és a formai követelmények meglétének hiányát.

Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Erdős Mihály János és Töviskesné Dsupin Judit
Ibolya magánszemélyek által benyújtott kifogást utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
43/2018. (III. 8.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Erdős Mihály János és Töviskesné Dsupin Judit Ibolya magánszemélyek által
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Erdős Mihály János és Töviskesné Dsupin Judit Ibolya magánszemélyek 2018.
március 7-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 2018. március 11én 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

26
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
Erdős Mihály János és Töviskesné Dsupin Judit Ibolya magánszemélyek 2018.
március 7-én kifogást terjesztettek elő az OEVB-hez a Heves megye 3. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda tevékenységével
kapcsolatban.
Az OEVB a kifogást megvizsgálta, mely során megállapította, hogy az valóban a
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
tevékenységével kapcsolatos.
Az OEVB továbbá 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, 210. § (1) bekezdésén, 215. § c) pontján, 221. § (1)
bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján
alapul.

dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Javasolta a bizottság tagjainak, hogy szemrevételezzék az Iránytű Párt által leadott
ajánlóíveken a kérdéses ajánlásoknál szereplő aláírásokat.
A bizottság tagjai az ajánlóíveket szemrevételezték és kérték dr. Szikszai Márta
irodavezető asszonyt, hogy szövegezze meg a határozatot.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Ismertette a határozattervezet szövegét.
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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:
44/2018. (III. 8.) 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 8. napján az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság ülésén a bizottság egyik tagja ismertette a bizottsággal, hogy betekintett az
Iránytű Párt által leadott ajánlóívekbe, melyeken szemrevételezéssel megállapíthatók
az alább felsorolt sorszámú íveken lévő aláírásokról, hogy azok valószínűleg
ugyanazon személy(ek)től származnak:
Ajánlóív sorszáma:
02356F0107
02356F0108
02356F0109
02356F0111
02356F0112
02356F0113
02356F0139
02356F0140
02356F0152
02356F0154
02356F0164
02356F0165
02356F0166
02356F0168
02356F0169
02356F0171
02356F0172
02356F0173
02356F0174

Ajánlás sorszáma az ajánlóíven:
2., 3., 5.
1., 6., 7.
1.
2., 3., 7.
3., 4., 8.
2., 6.
5., 6.
5.
5., 6.
6.
6., 7.
5., 6.
2., 5.
4., 5.
2., 5., 7., 8.
3., 7.
3., 7., 8.
4., 8.
3., 7.

A fent felsorolt ajánlóíveken szereplő ajánlásokat az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda nem ellenőrizte, mert a jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges 500 érvényes ajánlás a 02356F0001-02356F0102 sorszámú
ajánlóíveken rendelkezésre állt.
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság felhatalmazza az
elnököt, a feljelentés benyújtására.
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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.

K.m.f.

Dr. Hóka József
OEVB elnök

Dr. Freili Géza
OEVB elnökhelyettes

