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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 14-én 20:00 órakor 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:   

Dr. Hóka József bizottsági elnök 
Dr. Freili Géza  bizottsági elnökhelyettes 
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 

 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök  
Köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az OEVB ülésének napirendi pontját: A mai 
ülésen egy kifogásról és a választókerületi eredmény megállapításáról szükséges 
döntenie a bizottságnak. Kérte, hogy dr. Szikszai Márta irodavezető asszony 
ismertesse a kifogás tartalmát.  
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Ismertette Hajdú Csaba 1213 Budapest, Damjanich J. út 196/A.  szám alatti lakos 
által benyújtott kifogást.  
 
Poór Zoltán OEVB tag 
Megkérdezte, hogy a kifogás benyújtása határidőhöz van-e kötve? 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
Tájékoztatta, hogy a kifogás benyújtásának határideje a jogszabálysértés 
észlelésétől számított 3 nap. Jelen esetben a jogszabálysértés április 8-án történt, és 
április 11-én érkezett a kifogás. 
 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Hajdú Csaba 1213 Budapest, Damjanich J. út 196/A.  
szám alatti lakos által benyújtott kifogásnak adjon helyt. 
 
A bizottság 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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75/2018. (IV. 14.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Hajdu 
Csaba 1213 Budapest, Damjanich J. út 196/A. szám alatti lakos által benyújtott 
kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot: 
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
Hajdu Csaba 1213 Budapest, Damjanich J. út 196/A. szám alatti lakos által benyújtott 
 

kifogásnak helyt ad,  
és megállapítja, hogy a Hatvani Helyi Választási Ir oda  megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. §-át . 
 
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 17-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 
 
I. 
Hajdu Csaba 1213 Budapest, Damjanich J. út 196/A. szám alatti lakos 2018. április 
11-én 10:34 órakor dr. Hüttl Tivadar ügyvéd (1136 Budapest, Tátra u. 15/b.) 
meghatalmazott által, elektronikus úton kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, mely 
szerint 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselők választásán a hatvani 
001. számú szavazókörben, mint átjelentkezéssel szavazó választópolgár megjelent. 
A Szavazatszámláló Bizottság Hajdu Csaba részére átadta a lakóhelye szerinti 
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Budapest 17. számú egyéni választókerület szavazólapját. Kifogást benyújtó észlelte, 
hogy a szavazólapon Bangóné Borbély Ildikó a Magyar Szocialista Párt és a 
Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös jelöltje nem került törlésre 
annak ellenére, hogy a jelölt a szavazás megkezdése előtt írásbeli lemondása miatt 
kiesett. Kifogást benyújtó kifogásához bizonyítékként csatolta a szavazólapról a 
szavazat leadása előtt készült képfelvételt, a kiesett jelöltekről a Nemzeti Választási 
Iroda által 2018. április 7-én közzétett listát, valamint az eset kapcsán a 
Szavazatszámláló Bizottság által a szavazókörben felvett jegyzőkönyv másolatát.  
Kifogást benyújtó kérte a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt alapelvek, 
valamint a Ve. 137. §-ban foglaltak  megsértésének megállapítását, valamint a 
jogsértést elkövető eltiltását a további jogszabálysértéstől. Kifogást benyújtó 
kifogását a Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottsághoz is benyújtotta, mely bizottság hatáskörének hiánya miatt a hatáskörrel 
rendelkező Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottsághoz ugyanazt a kifogást áttette. 
 
II. 
Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította az alábbiakat: 
 
A kifogás a Ve. 212. §-ában foglaltaknak megfelel.  
 
A Ve. 137. §-a értelmében „A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a 
jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság 
jogát elveszíti, továbbá ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli 
a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét a jelölő 
szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról 
törölni kell.” 
 
A Ve. 162. § (2) bekezdése szerint „Ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását 
követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében – 
megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására 
nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a 
szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.” 
 
Az OEVB megállapította, hogy a Hatvani Helyi Választási Iroda a kifogás tárgyát 
képező Budapest 17. számú egyéni választókerület 1 db egyéni szavazólapról nem 
törölte Bangóné Borbély Ildikó a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd 
Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös jelöltjét annak ellenére, hogy a jelölt a 
szavazás megkezdése előtt a jelölésről lemondott. 
 
Tekintettel a Ve. 210. § (1) és (2) bekezdésére az OEVB megállapította, hogy a 
Hatvani Helyi Választási Iroda a fentiek miatt megsértette a Ve. 137. §-ban 
foglaltakat.  
 
III. 
Az OEVB a kifogás benyújtója által kért Ve. 2. § a) és b) pontjaiban foglalt, a 
választás tisztaságának megóvása és az önkéntes részvétel a választási eljárásban 
alapelvek megsértésének megállapítását mellőzte, tekintettel arra, hogy a kialakult 
joggyakorlat szerint (Kvk.IV.468/2009/2. számú végzés, 67/2016. NVB határozat, 
79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat) a 



4 
 

választási eljárási alapelvek iránymutató és hézagpótló jellegűek, megsértésükre 
akkor alapozható kifogás, ha nincs olyan tételes jogszabályi rendelkezés, melyet a 
jogellenesnek minősített magatartás sért. 
 
Az OEVB a kifogás benyújtója által kért további jogszabálysértéstől való eltiltást 
mellőzte, egyrészt mert a jogszabálysértést elkövető személye a csatolt bizonyítékok 
alapján nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, másrészt mert a szavazás 
2018. április 8-án 19:00 órakor a szavazókörben lezárult, így a további 
jogszabálysértéstől való eltiltás jelen határozat meghozatalának időpontjában nem 
értelmezhető. 
 
A határozat a Ve. 137. §-án, 208. §-án, 210. §-án, 212. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 
223. §-án, 224. §-án, 225. §-án és 297. § (1) bekezdés b) pontján alapul. 
 
 
dr. Szikszai Márta OEVI vezet ő 
A 016. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága a számlálást elvégezte, a 
szavazóköri eredmények rögzítésre kerültek, ez alapján lehet megállapítani a 
választókerületi eredményt, hiszen az összes szavazókörben, illetve az 
átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok is megszámlálásra kerültek. A 
választás eredményéről, számítógéppel összesített adatok alapján elkészült az 
eredményjegyzőkönyv. A választási iroda az adatokat már egy excel táblázatban is 
összesítette, mely ugyanazt az adatot hozta ki, mint a választási rendszer. 
Ismertette a határozattervezetet, melynek melléklete az eredményjegyzőkönyv, amit 
a választási bizottság tagjainak alá kell írnia. 
 
Dr. Hóka József OEVB elnök 
Javasolta a bizottságnak, hogy Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületében a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás eredményét 
fogadja el. 
 
A bizottság 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

76/2018. (IV. 14.) számú OEVB határozat  
 
Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 
(a továbbiakban: OEVB) a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás 
eredményének megállapításáról Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületében meghozta a következő határozatot: 
 
Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 294. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörben eljárva a határozat mellékletét 
képező jegyzőkönyv szerint megállapítja a 2018. évi országgyűlési 
képviselőválasztás eredményét Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületében. 
 
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) előterjesztett fellebbezést lehet benyújtani. A 
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fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-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 Ve. 241. § (2) 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 
 

A Ve. 294. § (2) bekezdése alapján az OEVB a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, 
legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni 
választókerületi eredményét. 
 
A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás eredményét az OEVB a Ve. 
felhatalmazása alapján Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületében a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint 
állapította meg. 
 
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án, 241. § (2) 
bekezdésén és 294. § (2) bekezdésén alapul. 
 

Az eredményjegyzőkönyv a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
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 


