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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. április 5-én 16:00 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Hóka József
Dr. Freili Géza
Hényel Istvánné
Kürti Zoltán
Poór Zoltán
Rákóczi Ferenc
Szabó Ottó
dr. Szikszai Márta
Lukács László
Kulacsik Andrea

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

Dr. Hóka József OEVB elnök
Köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az OEVB ülésének napirendi pontját: A mai
ülésen két kifogásról szükséges döntenie a bizottságnak. Kérte, hogy dr. Szikszai
Márta irodavezető asszony ismertesse a kifogások tartalmát.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
A kifogások beadásának sorrendjében elsőként ismertette Tóth Norbert 1165
Budapest, Atlasz u. 14. szám alatti lakos kifogását, valamint az elkészített
határozattervezetet. Javasoljuk, hogy a bizottság érdemi vizsgálat nélkül utasítsa el a
kifogást, tekintettel arra, hogy nem tartozik a bizottság hatáskörébe a kérelem
elbírálása.
Poór Zoltán OEVB tag
A bizottság azt a lehetőséget sem vizsgálhatja, hogy fennáll-e az a lehetőség, hogy
az ezen oldalon közölt információk és képi megjelenítéseken keresztül a
választókhoz hamis információ jut el, ami félrevezetheti őket? Ilyen módon ez a
választás tisztaságát befolyásolja.
Szabó Ottó OEVB tag
Én mélyen elítélem ezeket a hírnév rontó, az ártatlanság vélelmét taposó híreket.
Egyetértek, hogy ez ellen panaszt tett, és nem értek egyet azzal, hogy ilyenek
egyáltalán megjelennek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak nem
feladata és jogköre, hogy eldöntse, hogy ami megjelent az valós, vagy valótlan
állítás. A feljelentés az pont azért történt, hogy valaki ezt eldöntse, hogy ez valós,
vagy valótlan állítás.
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Poór Zoltán OEVB tag
Én is csak akkor látnék ebben lehetőséget, hogy valamilyen módon
beleakaszkodjunk ebbe a problémába, ha esetleg valamilyen módon hivatkoztak
volna a választási bizottságnak az előzőleg meghozott döntésére, tehát ha
valamilyen módon felhasználták volna. A választások alatt egy képviselőre nem
vonatkoznak más szabályok?
Dr. Hóka József OEVB elnök
Fordított esetben vonatkoznának rájuk, ha a képviselő követne el valamit, mert védi a
mentelmi joga a jelöltet április 8-áig, a megválasztott képviselőt pedig a mandátuma
lejártáig.
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Az Alkotmánybíróság joggyakorlata szerint, amikor valaki a közszereplői színtérre
lép, például az által, hogy jelöltté válik, a tűréshatárának magasabbnak kell lennie,
mint az átlagembernek. Tehát, ha valaki politikai szerepvállalásra adja a fejét, ott a
véleménynyilvánítás „tüzét” neki állnia kell, de annak is vannak határai.

Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Tóth Norbert 1165 Budapest, Atlasz u. 14. szám alatti
lakos által benyújtott kifogást utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
54/2018. (IV. 5.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Tóth Norbert 1165 Budapest, Atlasz u. 14. szám alatti lakos által benyújtott kifogás
tárgyában meghozta a következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Tóth Norbert 1165 Budapest, Atlasz u. 14. szám alatti lakos által benyújtott
kifogást 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. április 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
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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
I.
Tóth Norbert, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet jelöltje, 1165 Budapest
Atlasz u. 14. szám alatti lakos (kifogást benyújtó) által benyújtott kifogás tanúsága
szerint a Magyar Szocialista Párthoz köthető www.60lap.hu-n megjelent egyes képek
és cikkek valótlan tényállításokat tartalmaznak, egyúttal alkalmasak az LMP
jelöltjének rossz színben való feltüntetésére, és így kimerítik a nagy nyilvánosság
előtt elkövetett rágalmazás vétségét, valamint sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e)
pontjait.
A kifogást benyújtó kérte, hogy „a blog szerzőjét (Bíró József önkormányzati
képviselő, illetve az MSZP helyi szervezete) tiltsák el a jogsértő magatartástól,
valamint adjanak közre a blogon helyesbítést, miszerint valótlanul állították, hogy az
LMP jelöltje, vagy az LMP aláírásokat lopott volna, valótlanul állították, hogy Tóth
Norbert az LMP jelöltje hamisítás gyanújába keveredett volna, valótlanul állították,
hogy felmerült volna az LMP-vel kapcsolatban a választási csalás, vagy az okirat
hamisítás gyanúja és nem felel meg a valóságnak, hogy a kamupártokkal való
adatbázis cserét támogatják”.
II.
Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította az alábbiakat:
A kifogás a Ve. 212. §-ában foglaltaknak megfelel.
Az OEVB megállapította, hogy a kifogás tárgyát képező sérelmezett cselekmény
jogsértő jellegében való döntésnek előfeltétele annak eldöntése, hogy www.60lap.hu
internetes honlapon megjelentetett tartalom valós vagy valótlan, mely kérdés
elbírálása nem tartozik az OEVB hatáskörébe. Az OEVB 52/2018.(III.29.) számú
határozatával arról döntött, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 44. § (2) bekezdése alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény 345. §-a szerint minősülő hamis magánokirat felhasználás vétség elkövetése
miatt feljelentést tesz ismeretlen elkövető(k) ellen az alábbiak szerint: A Lehet Más a
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Politika jelölő szervezet részére kiadott 01998J0036 egyedi azonosítószámú
ajánlóívén és az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt jelölő
szervezet 01657E0070 egyedi azonosítószámú ajánlóívén szemrevételezéssel
megállapítható, hogy a határozatban nevezett választópolgárok aláírása a két
ajánlóíven különbözik. Ezen határozatával az OEVB a tudomására jutott
törvénysértés miatt kezdeményezte a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság
eljárását, vagyis annak megállapítását, hogy történt-e jogszabálysértés az ajánlások
leadása során.
A kifogást benyújtó szerinti „nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége”
megállapítása büntetőeljárás keretében történhet, mely nem tartozik az OEVB
hatáskörébe.
A kifogást benyújtó kérte, hogy a bizottság kötelezze arra a www.60lap.hu internetes
honlap szerkesztőjét, hogy tegyen közzé helyesbítést. A sajtó-helyreigazítási eljárás
azonban nem tartozik az OEVB hatáskörébe.
A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
(…) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
Tekintettel arra, hogy a kifogásban előterjesztett tényállás kivizsgálása, illetve a kért
jogkövetkezményekben való döntés nem tartozik az OEVB hatáskörébe, ezért az
OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, 212. §-án, 215. § d) pontján, 221. § (1)
bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján
alapul.

dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Ismertette Pálinkás Péter 3021 Lőrinci, József Attila út 22. szám alatti lakos
kifogását, valamint az elkészített határozattervezetet.

Dr. Hóka József OEVB elnök
Javasolta a bizottságnak, hogy Pálinkás Péter 3021 Lőrinci, József Attila út 22. szám
alatti lakos által benyújtott kifogást utasítsa el.
A bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
55/2018. (IV. 5.) számú OEVB határozat
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Pálinkás Péter 3021 Lőrinci, József Attila út 22. szám alatti lakos által benyújtott
kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot:
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
Pálinkás Péter 3021 Lőrinci, József Attila út 22. szám alatti lakos által benyújtott
kifogást érdemi vizsgálat nélkül 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. április 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
I.
Pálinkás Péter 3021 Lőrinci, József Attila út 22. szám alatti lakos szám alatti lakos
2018. április 3-án 10:58 órakor kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely szerint
2018. március 30-án észlelte, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő
szervezet, Sneider Tamás egyéni jelöltre történő szavazásra buzdító szórólapot adott
ki Lőrinci városában. Pálinkás Péter nyilatkozott arról, hogy a szórólap terjesztését
Lőrinci városában a Magyar Posta Zrt. lőrinci kézbesítői végezték, a szórólapot a
város közterületein, azaz minden utcában, minden háztartáshoz eljuttatták. A
szórólap kormányzati kommunikációs elemeket tartalmaz, megtévesztve ezzel a
választópolgárokat. A kifogást benyújtó álláspontja szerint a szórólap sérti a Ve. 2. §
(1) bekezdésének a) és e) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása és a
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A kifogást benyújtó hivatkozott
továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. § (1) bekezdésében, valamint 11. § (1)
bekezdésében foglaltak választásra irányadó jogszabályhelyek megsértésére is.
II.
Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította az alábbiakat:
A kifogás a Ve. 212. §-ában foglaltaknak megfelel.
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A Ve. 209. § (1) bekezdése értelmében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon
megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
választási bizottsághoz.
Az OEVB megállapította, hogy a kifogás tárgyát képező sérelmezett
jogszabálysértést –nevezetesen a kifogással érintett szórólapok Lőrinci város
háztartásaihoz való eljuttatását – a kifogást benyújtó a kifogás tanúsága szerint és a
kifogáshoz csatolt nyilatkozata alapján is 2018. március 30. napján észlelte. A
kifogás az OEVB-hez 2018. április 3. napján 10:58 órakor érkezett.
A Ve. 215. § b) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani,
ha (…) elkésett.
Tekintettel arra, hogy a kifogás a sérelmezett jogszabálysértést követő negyedik
napon érkezett meg az OEVB-hez, az nem felel meg a Ve. 209. § (1) bekezdésében
foglaltaknak, ezért az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, 212. §-án, 215. § b) pontján, 221. § (1)
bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján
alapul.

dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a 49/2018. (III. 29.), és az 50/2018. (III. 29.) számú
bizottsági határozat ellen törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtottak be. Az
egyik határozat a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tiltott helyen történő plakát elhelyezése
ügyében, a jogszabálysértés tényének megállapításáról és a további jogsértéstől
való eltiltásról szólt. Érdemben vizsgálta a Nemzeti Választási Bizottság a bizottság
határozatát és jóváhagyta. Ugyanez a helyzet a Magyar Szocialista Párt és a
Párbeszéd Magyarországért Párt plakátolásával kapcsolatban, melyet a Nemzeti
Választási Bizottság érdemben elbírált, és helybenhagyott.
Eddig összesen 6 fellebbezés érkezett, a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB
határozatait helybenhagyta. Egyedül Hatvannak van az országban ilyen rendelete.
Győr próbálkozott még, de nem építette bele a rendeletébe, hogy műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okok miatt van a tiltás, és Győr az egész város területére plakát
stopot hirdetett. Hatvan bevezette ezt a két okot és lekorlátozta a belvárosra.
Kürti Zoltán OEVB tag
Azt szeretném kérdezni, hogy a mozgóurnák összeszámlálása minden esetben
Hatvanban történik?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Természetesen. Abban a szavazókörben, ahonnan kimegy a mozgóurna. Ez úgy néz
ki, hogy van a szavazóköri névjegyzék, amin minden állampolgár rajta szerepel,
akinek van abban a szavazókörben lakcíme, és nem jelentkezett át más településre.
Ha kérnek neki mozgóurnát, akkor a szavazóköri névjegyzékről átkerül a mozgóurnát
kérő választópolgárok névjegyzékére. A mozgóurnának vissza kell mennie a
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szavazókörbe, és amikor az urnákat kiborítják, akkor össze kell keverni a
mozgóurnának és a szavazóköri urnának a tartalmát.
Kürti Zoltán OEVB tag
A mozgóurna szállításával megbízott személyek mi alapján lettek kijelölve?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
A szavazatszámláló bizottságoknak meg volt az alakuló ülésük, amikor az esküt
letették, illetve az oktatáson a tagok részt vettek. Ott már kérdésként merült fel, hogy
ki az a bizottsági tag, aki a saját gépjármű használatot vállalja, amiért a választási
irodától átalánydíjat kap. Erre lehetett jelentkezni, úgy, hogy a határozatképesség a
szavazókörben megmaradjon. Kettő, vagy akár három ember is mehet
mozgóurnázni. Nem kijelölve vannak, hanem ők önként vállalták, és ezzel a bizottság
egyetért. Mindenki 15 óra után indul, ezért a hivatal 3 gépjárművével lehetetlen lenne
ezt megoldani. Ez az elmúlt választások alkalmával már egy jól bevált gyakorlat volt.
Kürti Zoltán OEVB tag
Visszaérkezéskor ellenőrzik, hogy sértetlen-e a mozgóurna?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Igen ellenőrzik, és olyan helyre teszik, ahol a bizottság látókörében marad.
Szabó Ottó OEVB tag
Azt szeretném még megkérdezni, hogy a strandnál, ha lezárul a szavazás, akkor
lezárják az urnákat és behozzák a hivatalba? Nincs számolás?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
Úgy történik, hogy elcsomagolják a fel nem használt, és a rontott szavazólapokat. Az
urnáknak a szavazónyílását lezárják, és egy szavazásnapi jegyzőkönyv, egy
úgynevezett féljegyzőkönyv készül, amin csak a részvételi adatokat rögzítik.
Szabó Ottó OEVB tag
Mikor van ennek a számolása?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
2018. április 14-én.
Szabó Ottó OEVB tag
Nekem mikor kell jönnöm ellenőrizni?
dr. Szikszai Márta OEVI vezető
2018. április 8-án, a választás napján a hivatalban kerül elhelyezésre egy plexi urna,
melyben a levélszavazatokat lehet leadni OEVK székhelyen. Levélszavazatot az
adhat le, akinek van magyar állampolgársága, van választójoga, de magyarországi
lakcíme nincs. Aki nem adja fel postán, az bedobhatja ebbe a plexi urnába.
Április 14-én az SZSZB tagok részvételével történik a szavazatok megszámlálása a
016. számú szavazókör tagjai által. A Heves megye 03. számú OEVK-s illetékességű
által, de a szavazás napján nem itt, hanem külföldön, vagy más szavazókörben
leadott szavazatokat szombaton ide szállítják, ezek lezárt zöld borítékban lesznek.
Ezeket a szavazatokat összekeverik a 016. számú szavazókörben leadott
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szavazatokkal, így számolják meg őket. Így lesz szavazóköri eredmény, és még a
bizottságnak is össze kell ülnie, mert ez lesz a végleges választókerületi eredmény,
akkor tudjuk pontosan megmondani a számokat. Van 3 nap fellebbezési határidő.
Onnantól számítva kell az országgyűlésnek 30 napon belül összeülnie.

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

