
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
A Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

üléséről 
 
Készült: Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
(a továbbiakban: OEVB) 2018. március 12-én 13:30 órakor kezdődő üléséről. 
 
Az ülés helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatt lévő Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal 1. emeleti Kistanácskozó terme. 
 
Jelen vannak (a később érkezőkkel együtt): 

Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet, az OEVB elnöke 
 Dr. Szomorú Márta, az OEVB elnökhelyettese 

Rajta László, az OEVB tagja 
 Prohászka Mónika, az OEVB-nek a FIDESZ-KDNP által megbízott tagja 
 Szabó Zoltán, az OEVB-nek a JOBBIK által megbízott tagja 
 Dr. Diósgyőri Gitta, az OEVI vezetője 
 Sziváki Ibolya, az OEVI vezetőjének helyettese 
 
Jegyzőkönyvvezető: Bakos Lilla 
 
Meghívottként jelen vannak:  
 a média képviselői  
 
Dr. Diósgyőri Gitta: köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a bizottság tagjai, hogy a 2018. 
évi országgyűlési képviselő-választásra készülő egyéni választókerületi szavazólapok 
ellenőrzését és jóváhagyását (imprimálás) 2018. március 12-én, a mai napon kell elvégezni. 
Abban az esetben, ha az egyéni szavazólapok adattartalmában az első ellenőrzés során a 
bizottság hibát talál, akkor második ellenőrzést és jóváhagyást kell csinálni 2018. március 13-
án, vagyis holnap. Átadja az ülés vezetését a bizottság elnökének. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: köszönti a megjelenteket. Köszöni a tájékoztatást. 
Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes számban jelen van. Ismerteti az ülés 
napirendi pontját, mely a következő: 
 
NAPIREND:  
 

1.) A szavazólap adattartalmának jóváhagyása 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: szavazásra bocsátja a napirendi pontot. Megállapítja, 
hogy a 7 tagú bizottság jelenlévő 4 tagja 4 egyhangú igen szavazattal a napirendi pontot 
elfogadta. 
 
1.) Napirend  
A szavazólap adat tartalmának jóváhagyása 
 
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 162. § (1) bekezdése értelmében „a szavazólap adattartalmát a választási 
bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista 
nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.” Az OEVB 2018. március 9. nappal 



bezárólag döntött az OEVI-hez 2018. március 5-én 16 óráig bejelentett jelöltek 
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan. Mai nappal 26 jelölt van. Az OEVB 2018. március 5-
én elvégezte a jelöltek szavazólapon történő sorrendjének sorsolását. A Nemzeti Választási 
Iroda az OEVB fenti döntései alapján, figyelembe véve a Ve. 156. §-át, 158. § (1)-(2) 
bekezdéseit, a 159. § (1) bekezdését, továbbá a Ve. 5. mellékletét elkészítette az egyéni 
szavazólap mintát.  Ezt az OEVI leellenőrizte és összehasonlított a központi választási 
rendszerben lévő adatokkal.  
Kinyomtattuk a szavazólap mintákat két példányban. Amennyiben a bizottság hibátlannak 
találja és elfogadható, akkor mindkét példányt „NYOMTATHATÓ” jelzéssel kell ellátni és az 
OEVB tagjainak a szavazólap mintákat alá kell írniuk. Ha hibás, akkor kézzel egyértelműen 
meg kell jelölni a mintán a hibát. Ebben az esetben is alá kell írniuk a tagoknak.  A 
jóváhagyott mintákat még a mai napon szkennelve meg kell küldeni az NVI-nek. Ha hibás az 
adattartalom, akkor a választási iroda a bizottság általi javításokat a rendszerben elvégzi. 
Kinyomtatja az új, javított szavazólap mintát és a bizottságnak már azt kell elfogadni, aláírni. 
Felhívja a bizottság figyelmét, hogy a Ve. 88 § c) pontjában foglaltak alapján a fogyatékkal 
élő választópolgár választójog gyakorlásának segítése érdekében a szavazáshoz 
szavazósablont kell biztosítani. A sablon országosan azonos kialakítással kerül előállításra. 
Erre tekintettel a szavazásra szolgáló körök helyzete a szavazólapon rögzített, azok 
egymáshoz való távolsága nem változtatható, mert különben az érintett választópolgárok nem 
tudják a szavazósablont igénybe venni. 
A szavazólap elfogadásáról határozatot kell hozni. Amennyiben a szavazólap jóváhagyását 
követően a szavazólapon szereplő jelölt, jelölő szervezet tekintetében jogorvoslati döntés, 
visszalépés, haláleset stb. következtében a szavazólap módosítása szükséges, a Ve. 162. § (2) 
bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmával kapcsolatban újabb bizottsági 
jóváhagyásra nincs szükség. Előre láthatólag 17 jelölt lesz a szavazólapon, miután a 
jogorvoslati határidők lejárnak. 
 
Prohászka Mónika megérkezett az ülésre, így a bizottság létszáma 5 főre emelkedett. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke: köszöni a tájékoztatást, kéri a bizottságot, vizsgálják meg a 
szavazólap mintát.  
 
Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük, kérdésük.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a szavazólap adattartalmának jóváhagyását. 
Először az igen, vagyis támogató szavazatokat kéri, majd a nemeket és a tartózkodást. 
 
Megállapítja, hogy a 7 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta 
a 
43/2018. (III. 12.) számú OEVB határozatot, melynek értelmében Pest Megye 12. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a Pest Megye 12. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületben az egyéni szavazólap adattartalmát 
jóváhagyja. 
 
A bizottság jelenlévő tagjai ellátják a „NYOMATHATÓ” jelzéssel és aláírásukkal hitelesítik a 
szavazólap mintát. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta: Elmondja, hogy 2018. március 10-én Dr. Bindics Ferenc fellebbezést 
nyújtott be Farkas Béláné, a Haladó Magyarországért Párt jelölő szervezetet jelöltjének 
nyilvántartásba vételi visszautasításával kapcsolatban. A bizottság 2018. március 9-i ülésén 



döntött a visszautasításról. A fellebbezés indoka, hogy az ajánlást adó választópolgárok 
személyes adatai csekély mértékben tértek el a valóságtól és ezeket el kellett volna fogadni. A 
választási iroda még aznap, március 10-én az ajánlóíveket szkennelve, a jegyzőkönyvet és a 
határozatot haladéktalanul továbbított az NVI-nek. Továbbá a mai napon is érkeztek 
fellebbezések, az egyik a Demokrat Párt képviseletében Kósa Sándor elnök nyújtott be 
fellebbezést. Ő is megalapozatlanságra hivatkozik, és kéri a felülvizsgálatot. A másik 
fellebbezést pedig Hajdú Attila az EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT 
DEMOKRATIKUS PÁRT jelölő szervezet jelöltje nyújtotta be, számára – mivel először vesz 
részt választásban – nem volt világos, hogy az ajánlóíveket hogyan kell kitölteni és 
méltánylást kér a bizottságtól. Minden beadványt továbbítunk az NVI-nek.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő ülés március 20. után lesz, ekkor a bírságok 
kiszabásával kapcsolatos határozatokat kell elfogadni. Illetve akkor kerül sor újabb ülésre, ha 
valaki kifogást nyújt be és az OEVB-nek el kell bírálnia.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: a jogorvoslati eljárás szabályainak ismertetésétől most 
eltekintene, ha valamelyik bizottsági tag igényt tart rá, akkor természetesen elmondja. 
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 
 
  ………………………………………. ………………….……………. 
  Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet sk. Dr. Diósgyőri Gitta sk. 
  OEVB elnöke OEVI vezető 
 


