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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 11-én 13:00 órakor 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:   

Dr. Hóka József bizottsági elnök 
Hényel Istvánné bizottsági tag 
Kürti Zoltán  bizottsági tag 
Poór Zoltán  bizottsági tag 
Rákóczi Ferenc  bizottsági tag 
Szabó Ottó  bizottsági tag 
dr. Szikszai Márta  OEVI vezető 
Lukács László   OEVI vezetőhelyettes 
Püspökiné Horváth Melinda  jegyzőkönyvvezető 

 
Igazoltan volt távol: 

Dr. Freili Géza  bizottsági elnökhelyettes 
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök  
Köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az OEVB ülésének napirendi pontját: A mai 
ülésen két kifogásról és tizenkét bírságolásról szükséges döntenie a bizottságnak. 
Kérte, hogy dr. Szikszai Márta irodavezető asszony ismertesse a kifogások tartalmát.  
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A kifogások beadásának sorrendjében elsőként ismertette Molnár Julianna 3360 
Heves, Kazinczy F. u. 16. szám alatti lakos által benyújtott kifogást. A kifogás 
formailag nem megfelelő, mert nem tartalmazza a konkrét jogszabálysértés 
megjelölését. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Molnár Julianna 3360 Heves, Kazinczy F. u. 16. szám 
alatti lakos által benyújtott kifogást utasítsa el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

61/2018. (IV. 11.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Molnár Julianna 3360 Heves, Kazinczy F. u. 16. által benyújtott kifogás tárgyában 
meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Molnár Julianna 3360 Heves, Kazinczy F. u. 16. szám alatti lakos által benyújtott 
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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 14-én 
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 
 
Molnár Julianna 3360 Heves, Kazinczy F. u. 16. szám alatti lakos 2018. április 9-én 
2.50 órakor kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely szerint a neve a nemzetiségi 
listás névjegyzékben került feltüntetésre a tudta és beleegyezése nélkül, ezáltal 
kizárták a pártlistára történő szavazás lehetőségéből. 
 
Az OEVB a kifogást megvizsgálta, mely során megállapította, hogy a kifogás nem 
tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, mely a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
kifogás kötelező tartalmi eleme.  
 
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, 215. § c) pontján, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 
224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján alapul. 
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dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Ismertette Pataki Ferenc 3360 Heves, Kazinczy F. u. 32. szám alatti lakos által 
benyújtott kifogást. A kifogás formailag nem megfelelő, mert nem tartalmazza a 
konkrét jogszabálysértés megjelölését. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Pataki Ferenc 3360 Heves, Kazinczy F. u. 32. szám 
alatti lakos által benyújtott kifogását utasítsa el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

62/2018. (IV. 11.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Pataki Ferenc 3360 Heves, Kazinczy F. u. 32. által benyújtott kifogás tárgyában 
meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Pataki Ferenc 3360 Heves, Kazinczy F. u. 32. 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 14-én 
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 
 
Pataki Ferenc 3360 Heves, Kazinczy F. u. 32. szám alatti lakos 2018. április 9-én 
2.50 órakor kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely szerint a neve a nemzetiségi 
listás névjegyzékben került feltüntetésre a tudta és beleegyezése nélkül, ezáltal 
kizárták a pártlistára történő szavazás lehetőségéből. 
 
Az OEVB a kifogást megvizsgálta, mely során megállapította, hogy a kifogás nem 
tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, mely a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
kifogás kötelező tartalmi eleme.  
 
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, 215. § c) pontján, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 
224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján alapul. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a következő határozatok a választást támogató 
informatikai rendszer segítségével készültek.  
A Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt jelölő szervezet 2 darab ajánlóívet nem 
adott le határidőben, ezért 20 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a 
bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 63/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt jelölő szervezet 600 darab ajánlóívet nem 
adott le határidőben, ezért 6 000 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie 
a bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 64/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
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dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az Együtt a Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt jelölő szervezet 
12 darab ajánlóívet nem adott le határidőben, ezért 120 000 Ft összegű bírság 
megfizetésére kell köteleznie a bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre 
vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 65/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A Kell az Összefogás Párt jelölő szervezet 1 darab ajánlóívet nem adott le 
határidőben, ezért 10 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a 
bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 66/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet 100 darab ajánlóívet nem adott le 
határidőben, ezért 1 000 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a 
bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 67/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az Oxigén Párt jelölő szervezet 150 darab ajánlóívet nem adott le határidőben, ezért 
1 500 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a bizottságnak a jelölő 
szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
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A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 68/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt jelölő szervezet 1 
darab ajánlóívet nem adott le határidőben, ezért 10 000 Ft összegű bírság 
megfizetésére kell köteleznie a bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre 
vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 69/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az Elégedett Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet 1 darab ajánlóívet nem 
adott le határidőben, ezért 10 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a 
bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 70/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A Lehet Más a Politika jelölő szervezet 2 darab ajánlóívet nem adott le határidőben, 
ezért 20 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a bizottságnak a jelölő 
szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 71/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet 86 darab ajánlóívet nem adott le 
határidőben, ezért 860 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a 
bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
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Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 72/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Az Egyenlőség Roma Párt jelölő szervezet 123 darab ajánlóívet nem adott le 
határidőben, ezért 1 230 000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a 
bizottságnak a jelölő szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 73/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A Haza Pártja jelölő szervezet 1 darab ajánlóívet nem adott le határidőben, ezért 10 
000 Ft összegű bírság megfizetésére kell köteleznie a bizottságnak a jelölő 
szervezetet. Ismertette az erre vonatkozó határozattervezetet. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy a határozattervezetet fogadja el. 
 
A bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

A 74/2018. számú OEVB határozat a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Lehet Más a Politika és az Európai Roma 
Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt vonatkozásában, az ajánlóíveken 
szereplő aláírások hasonlósága miatti bizottsági feljelentésre a Hatvani 
Rendőrkapitányságról a mai nap folyamán jött az értesítés, hogy elrendelték a 
nyomozást. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Tájékoztatta a bizottságot, hogy felhívta Szabó Zsoltot, az országgyűlési 
képviselőválasztás Heves megye 3. számú körzetének várható győztesét. 
Előzetesen gratulált neki maga és a bizottság nevében, továbbá tájékoztatta, hogy a 
mandátum átadás körülményeiről egyeztessen a választási irodával. 
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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 Hényel Istvánné 

 OEVB elnök OEVB tag 


