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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 12-én 13:00 órakor 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:   

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

 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök  
Köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az OEVB ülésének napirendi pontját: 
szavazólap adattartalmának jóváhagyása. Kérte, hogy Lukács László irodavezető 
helyettes ismertesse a napirenddel kapcsolatos tudnivalókat. 
 
Lukács László OEVI vezet őhelyettes 
A bizottsági ülés témája a szavazólap adattartalmának jóváhagyása. A bizottság az 
elmúlt héten minden bejelentett jelölt vonatkozásában meghozta a döntését. Ennek 
megfelelően a Nemzeti Választási Iroda elkészítette a szavazólap mintát, ami most 
az Önök részére kiosztásra került. Azon sorrend szerint szerepelnek a jelöltek ezen, 
amelyet a bizottság korábban kisorsolt. A bizottság tagjainak ellenőrizni szükséges, 
hogy a nevek és a logók, a pártok elnevezései, továbbá a sorrend rendben van-e. Ha 
mindent rendben találnak, akkor szavaznia kell a bizottságnak a szavazólap 
jóváhagyásáról. A szavazólap adattartalmát jóváhagyó bizottsági határozat ellen 
csak bírósági felülvizsgálatnak van helye, melyet egy napon belül kell benyújtani a 
bizottsághoz. Tehát nem él a három napos fellebbezés, és nem is lehet fellebbezni, 
csak bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet megtámadni a határozatot, melyre 
mindösszesen 1 nap áll rendelkezésre. 
 
Hényel Istvánné OEVI tag 
Két jelölt esetében a szavazólapon feltüntetett név nem teljesen azonos, mivel a 
második keresztnév nem szerepel rajta. Ez direkt van? 
 
Lukács László OEVI vezet őhelyettes 
Igen, az E1-es nyomtatványon van arra lehetőség, hogy akinek több utóneve van, az 
kérheti, hogy melyik utóneve szerepeljen a szavazólapon. Az egyik Forgó Miklós, a 
másik Erdős Mihály, aki élt ezzel a lehetőséggel. Aki az E1-es nyomtatványon erről 
nem nyilatkozott, annak mindkét utóneve szerepel a szavazólapon. 
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Kürti Zoltán OEVB tag 
A szavazólapon két Tóth Norbert szerepel, melyek mellett a születési dátum is fel 
van tüntetve. Ez kötelező? 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök  
Igen, ezt törvény írja elő. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök  
Ellenőrizte a szavazólapot az előzőekben letisztázott lista alapján. 
 

(dr. Szikszai Márta OEVI vezető megérkezett) 
 
A szavazólap minta a határozati javaslat mellékletét képezi.  
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

45/2018. (III. 12.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
az egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában 
meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
a Heves megye 3. számú választókerületének egyéni választókerületi szavazólapját 
a határozat melléklete szerinti tartalommal 
 

jóváhagyja.  
 
A határozat ellen a Debreceni Ítélőtáblához (4025 Debrecen, Széchenyi u. 24.) 
címzett bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A bírósági felülvizsgálati 
kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13-án 16.00 óráig 
megérkezzen az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a 
továbbiakban: OEVB).  
A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, 
jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, 
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 
bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve elektronikus 
dokumentumként lehet benyújtani. A bírósági felülvizsgálati kérelem elektronikus 
dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője 
minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus 
okirati formába kell alakítani.  
A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával 
rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával 
– saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.  
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A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálati kérelem 
benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. 
 

Indokolás 
 

Az OEVB valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot 
hozott. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) bekezdése alapján a 
szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy 
valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot 
hozott. 
Az OEVB az egyéni választókerületi szavazólap adattartalmát megismerte, és azt a 
rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyta. 
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) 
bekezdésén, 222. §-án, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 240. §-án; az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és 62. § (1) bekezdés s) pontján 
alapul. 
 

(A 48/2018. (III. 12.) számú bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv  
1.számú mellékletét képezi.) 

 
 
Rákóczi Ferenc OEVB tag 
A legutóbbi bizottsági ülésen Kürti Zoltán javaslatára feljelentést tett a bizottság. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy történt-e valami lényegi lépés a dologban? 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A feljelentés még aznap elküldésre került, azóta nincs róla információ. 
 
Rákóczi Ferenc OEVB tag 
Tehát a rendőrség dolgozik. 
 
Kürti Zoltán OEVB tag 
Lefoglalás még nem történt ezügyben, úgyhogy érdemi munkát még nem végeztek. 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Azt nem tudhatjuk, hogy a rendőrség milyen nyomozati cselekményeket folytat le. 
 
Szabó Ottó OEVB tag 
A legutolsó ülésünk után megjelent egy cikk az index.hu-n, 2018.03.09-én kb. 19 
órakor, Kürti Zoltán nyilatkozott benne. Ezzel több probléma is van. Az egyik az, hogy 
tartalmilag is hibás a cikk, mivel a cikk azt írja, hogy „a rendőrség a napokban 
tanúkat hallgatott ki, köztük a jegyzőt, aki a választási bizottság tagja is”. Ez nem 
igaz. A másik probléma, hogy a választási bizottság tagjai a törvény értelmében a 
választási bizottság működésének idejére hatósági személynek minősülnek, így 
hatóságként működünk. Én azt gondolom, hogy hatósági személyekként nincs 
jogunk nyilatkozni. Továbbá a választási eljárási törvény 14. §-a értelmében a 
választási bizottság tagjai pártatlanul járnak el. A cikkben megjelent a név mellett, 
hogy a Jobbik képviseletében. Én arra szeretném kérni a választási bizottság tagjait, 
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hogy a sajtónak ne nyilatkozzanak. Ehhez a bizottság elnökének van joga. Se 
hivatkozás tekintetében, se sehogy. Mi nem azért vagyunk itt, hogy bármelyik párt 
nevében nyilatkozzunk, sem azért, hogy ami a választási bizottsági ülésen elhangzik, 
az esetleg kimenjen. Ami a jegyzőkönyvben benne van, az publikus.  
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Teljes mértékben egyetértek. A konkrét dolgokról úgy sem tud a bizottság nyilatkozni, 
hiszen az a választási iroda dolga. Az, hogy a választási iroda vezetője milyen 
ügyekben, hogyan nyilatkozik, ahhoz a bizottságnak semmi köze nincsen.  
 
Kürti Zoltán OEVB tag 
Az én véleményem az, hogy az eskümnek, a lelkiismeretemnek és minden egyéb 
szabálynak megfelelően jártam el. Az újságíró megkeresésekor hivatkoztam arra, 
hogy elérhető Hatvan város honlapján a jegyzőkönyv. Betekintést kértem és kaptam 
olyan ajánlóívekbe, amin személyes adatokat ismertem meg, de azokkal vissza nem 
éltem. Úgy gondolom, hogy sem a jóízlés, sem más egyéb szabályt nem szegtem 
meg, ettől függetlenül tudomásul veszem, ha a bizottság így dönt, és természetesen 
a magam részéről ezt kötelezően elfogadom.  
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az ügyrend szerint az OEVB-t a sajtó előtt az elnök képviseli, melynek során az 
OEVB nevében írásos, vagy szóbeli nyilatkozatot tehet. Az elnök akadályoztatása 
esetén nyilatkozattételre az elnökhelyettes jogosult.  
 
Kürti Zoltán OEVB tag 
Az én értelmezésem szerint, ami nem biztos, hogy így van, de akkor kérek 
segítséget, az ügyrenddel szemben nem követtem el semmit, mivel hivatalos 
nyilatkozatot a bizottság nevében a bizottság elnöke tehet. Én nem a bizottság 
nevében nyilatkoztam. Még arra reagálnék, hogy a Jobbik nevében tettem a 
nyilatkozatot. Ezt nem mondtam egyébként. Láttam én is a nyilatkozatot, beleírta az 
újságíró, hogy a Jobbik delegáltja vagyok. Ez ténykérdés. Én a Jobbik nevében soha 
semmilyen nyilatkozatot nem tettem. Nem vagyok tagja a pártnak. Felkértek erre a 
feladatra. 
 
Szabó Ottó OEVB tag 
Nekem az a bajom ezzel, hogy a választási bizottság tagjaként tetted a nyilatkozatot, 
mint a Jobbik delegáltja. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Erről nem kell döntést hozni, mert az ügyrendben ez egyértelműen benne van. Mi a 
bizottság tagjainak álláspontja? 
 
Ezzel a bizottság tagjai is egyetértettek.  
 
Hényel Istvánné OEVB tag 
Én nem láttam a cikket, így nehéz dönteni. Az a kérdésem, hogy ha valaki elolvassa 
a választási honlapon ezt a határozatot, aki nem a bizottság tagja és mondjuk 
Jobbikos, és utána egy újságíróval erről beszél, az más? 
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Dr. Hóka József OEVB elnök 
Igen, az más. 
 
Hényel Istvánné OEVB tag 
Mert tulajdonképpen titok nem hangzott el, mert már fent van a jegyzőkönyv. 
 
Kürti Zoltán OEVB tag 
Olyan szinten nem, hogy én más adatokkal is megismerkedtem, de azok sehol nem 
jelentek meg és nem is fognak a jövőben sem. Semmi egyebet, újat, azon kívül, mint 
amit a jegyzőkönyv tartalmaz, nem mondtam. Ettől függetlenül tudomásul veszem, 
ha a bizottság a jövőben ezt a döntést hozza, és felhívja a figyelmem erre, akkor azt 
magam részéről kötelezőnek fogom tartani. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Felhívom a bizottság tagjainak figyelmét, hogy a bizottság ügyrendjének megfelelően 
kell, hogy eljárjanak. Tehát nyilatkozatot csak az elnök adhat, akadályoztatása 
esetén az elnökhelyettes. Más nem.  
 
 
Kürti Zoltán OEVB tag 
Azt szeretném kérdezni, hogy a bizottsághoz érkezett kifogások ellen fellebbezés 
érkezett-e, továbbá, hogy a kifogás tárgyává került plakátok időközben eltávolításra 
kerültek-e? Amennyiben ez nem történt meg, van-e a bizottságnak ebben a 
továbbiakban bármilyen szerepe, vagy mi itt nem tudunk mit tenni? 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
A bizottság a kifogásnál megállapítja, hogy valaki megsértette a választójogi törvényt 
és a további ilyen jövőbeli cselekménytől eltiltjuk.  
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A bizottságnak semmilyen egyéb tennivalója nincs. Ezt a választási eljárási törvény 
tartalmazza. A bizottság ebben a konkrét esetben két dologról dönthetett, 
megállapította a jogszabálysértés tényét, és eltiltotta a jövőbeni ilyen 
cselekményektől, de a választási eljárási törvénynek nincs végrehajtási része. Ebben 
a körben, mint választási kampányra vonatkozó szabályok megsértése még bejöhet 
a szankcionálás, de vannak kúriai döntések, amik alapján a fokozatosságot be kell 
tartani. Ha valakinek egy plakátja elsőre kitéve - nem ismétlődően - rossz helyen van, 
az iroda álláspontja szerint még nem ok a bírság kiszabására. Ha előfordulna az az 
eset bárkivel szemben, hogy miután egy helyen megállapítja a bizottság a 
jogszabálysértés tényét, ennek ellenére még további plakátokat rak ki és ez ellen jön 
be kifogás, akkor már a szankcionálás lehetősége bírság formájában felmerülhet. Mi 
hivatalból nem ellenőrizhetjük, hogy a jogsértést megszüntették-e, erre nincs 
jogkörünk.  
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Egyébként a választások estéjéig bármiféle kifogás előterjeszthető, és akkor a 
bizottságnak össze kell ülnie és döntést hozni. 
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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 Dr. Freili Géza 

 OEVB elnök OEVB elnökhelyettes 






