JEGYZŐKÖNYV
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 1-jén 15 órakor kezdődő üléséről.
Az ülés helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatt lévő Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatal 1. emeleti Kistanácskozó terme.
Jelen vannak:
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
Dr. Ványi Ambrus, az OEVB-nek az LMP által megbízott tagja
Sziváki Ibolya, az OEVI vezetőjének helyettese
Üllei-Kovács Péter, az OEVI tagja
Jegyzőkönyvvezető: Bakos Lilla
Meghívottként jelen vannak:
a média képviselői
Sziváki Ibolya: köszönti a megjelenteket. Bemutatja Prohászka Mónikát, aki a Fidesz-KDNP
jelölő szervezetek által megbízott tagja a választási bizottságnak, illetve Dr. Ványi Ambrust,
aki az LMP által megbízott tagja a bizottságnak. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a két új
bizottsági tag eskütételére sor került, így teljes jogú tagok, ezzel az OEVB 5 tagú lett. Átadja
az ülés vezetését a bizottság elnökének.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: köszönti a megjelenteket. Megköszöni a tájékoztatást.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes számban jelen van. Ismerteti az ülés
napirendi pontjait, melyek a következők:
NAPIREND:
1.) Lakatos László, az OXIGÉN PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének
visszautasítása
2.) Volner János, a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltjének
nyilvántartásba vétele
3.) Rácz Aliz, a Hátrányos Helyzetűek Pártja képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
4.) Wajand Krisztina Katalin, a Kell az Összefogás Párt képviselőjelöltjének
nyilvántartásba vétele
5.) Antal Péter, az Elégedett Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje
nyilvántartásba vételének visszautasítása
6.) Kiss Erzsébet, a Szegényekért Párt képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
7.) Szabó Józsefné, a Közös Nevező 2018. képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének
visszautasítása
8.) Rácz Lajos, a Rend és Elszámoltatás Párt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének
visszautasítása
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9.) Fejes János, a Net Párt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása
10.) Bicskei Kálmán Vendel, a Magyarországi Cigánypárt képviselőjelöltjének
nyilvántartásba vétele
11.) Dr. Szüdi János, a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
12.) Javaslat büntetőfeljelentés megtételére
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. Megállapítja,
hogy az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal a napirendi pontokat
elfogadta.
1.) Napirend
Lakatos László, az OXIGÉN PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének
visszautasítása
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az OXIGÉN PÁRT (1152 Budapest,
Oroszlán utca 49. fsz. 5.) jelölő szervezet jelöltjeként Lakatos László (2114 Valkó, Rákóczi
utca 44.) 150 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be postai úton 2018. február 14-én a Pest
Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. február
26. napján Lakatos László, meghatalmazottja útján egyéni képviselőjelölt bejelentésére
vonatkozó E1 jelű űrlapot, és 91 darab ajánlóívet nyújtott be az OEVB-hez. Az OEVI az
ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat
állapította meg: Az OEVI ellenőrizte valamennyi ajánlóívet, tételesen 91 darab ajánlóívet
dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 722, melyből elfogadható 482. A rögzített
ajánlásokból nem volt elfogadható 240 darab (egyéb okból 237 darab: második utónév
hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt, illetve többszörös
ajánlás miatt 3 darab). Lakatos László jelölti nyilvántartásba vételét vissza kell utasítani,
mivel nem érte el a szükséges 500 ajánlást.
A bizottság megvizsgálja Lakatos Lászlóra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: szavazásra bocsátja Lakatos László jelölti
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot.
Dr. Ványi Ambrus: javasolja, hogy a szavazás előtt nyissanak vitát, tárgyalják meg a
napirendet. Lehet, hogy valakinek lenne kérdése, észrevétele.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük,
észrevételük a napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Lakatos
László jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 6/2018. (III. 1.)
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága AZ OXIGÉN PÁRT (1152 Budapest,
Oroszlán u. 49. fsz. 5.) jelölő szervezet képviselőjelöltjeként Lakatos László (2114 Valkó,
Rákóczi utca 44.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.
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2.) Napirend
Volner János, a JOBBIK
nyilvántartásba vétele

Magyarországért

Mozgalom

képviselőjelöltjének

Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM (1113 Budapest, Villányi út 20/B.) jelölő szervezet jelöltjeként Volner János
(2713 Csemő, Lángi dűlő 18.) 100 db ajánlóívre nyújtott be igénylést a Pest Megye 12. számú
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. február 26. napján Volner
János meghatalmazottja egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot
nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz a mai napig csatolt az általa igényelt ajánlóívből 75
darabot. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte
és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 74 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a
rögzített ajánlások száma 564, melyből elfogadható 512. A rögzített ajánlásokból nem volt
elfogadható 52 darab (többszörös ajánlás miatt: 2 darab, egyéb okból: második utónév
hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 50 darab.) Az érvényes
ajánlások száma meghaladja az 500-at, így a jelöltet nyilvántartásba veheti a bizottság.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a választási irodák munkaterhének csökkentése érdekében
nem szükséges valamennyi támogató aláírást ellenőrizni, elegendő a jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges mennyiségig.
A bizottság megvizsgálja Volner Jánosra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük a napirenddel
kapcsolatban. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Volner János jelölti
nyilvántartásba vételét.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 7/2018. (III. 1.)
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM (1113 Budapest, Villányi út 20/B) jelölő szervezet jelöltjeként Volner
János (2713 Csemő, Lángi dűlő 18.) jelöltet nyilvántartásba veszi.
3.) Napirend
Rácz Aliz, a Hátrányos Helyzetűek Pártja képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK
PÁRTJA (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.) jelölő szervezet jelöltjeként Rácz Aliz (1174
Budapest, Rákosmezei Repülők útja 31/C. fsz. 4.) 100 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be
2018. február 9-én, majd február 28. napján további 4 darab ajánlóívre a Pest Megye 12.
számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. február 27. napján
Rácz Aliz jelölt meghatalmazottja útján egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1
jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz csatolta valamennyi általa igényelt
ajánlóívet. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint
elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 103 darab ajánlóívet dolgozott fel,
melyeken a rögzített ajánlások száma 789, melyből elfogadható 500. A rögzített ajánlásokból
nem volt elfogadható 289 darab (többszörös ajánlás miatt: 2 darab, egyéb okból: második
utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 287 darab.).
Elmondja, hogy valamelyik ajánlóíven szerepelt olyan személy adata és aláírása, aki már
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elhalálozott. Az érvényes ajánlások száma meghaladja az 500-at, így a jelölt nyilvántartásba
vehető.
A bizottság megvizsgálja Rácz Aliz leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottságot, hogy van-e észrevételük.
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja Rácz Aliz jelölti nyilvántartásba vételét.
Dr. Ványi Amburs: kérdezi, hogy többször összeadták-e az ajánlások számát, mivel pontosan
500 érvényes lett a végeredmény.
Szivák Ibolya: nem mi adjuk össze. A rendszer az ellenőrzés során számolja és jelzi a hibákat.
500-nál megálltunk az ellenőrzéssel. Illetve azért is igényelt még további 4 darab ajánlóívet,
hogy az 500 érvényes ajánlás meglegyen.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta 8/2018. (III. 1.)
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK PÁRTJA
(1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.) jelölő szervezet jelöltjeként Rácz Aliz (1174 Budapest,
Rákosmezei Repülők útja 31/C. fsz. 4.) jelöltet nyilvántartásba veszi.
4.) Napirend
Wajand Krisztina Katalin,
nyilvántartásba vétele

a

Kell

az

Összefogás

Párt

képviselőjelöltjének

Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT (3078
Bátonyterenye, Mátyás király út 21.) jelölő szervezet jelöltjeként Wajand Krisztina Katalin
(1196 Budapest, Achim András u. 2.) 100 db ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 7én a Pest Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018.
február 27. napján Wajand Krisztina Katalin egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó
E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz csatolt 80 darab ajánlóívet, majd
2018. február 28-án további 14 darabot. A Wajand Krisztina Katalinnál marad 6 darab
ajánlóívet 2018. március 1-jén leadta. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 98 darab ajánlóívet
dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 773, melyből elfogadható 502. A rögzített
ajánlásokból nem volt elfogadható 271 darab (többszörös ajánlás miatt: 2 darab, egyéb
okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt
269 darab). Megjegyzi, hogy szintén szerepelt elhalálozott személy adat, aláírása az
ajánlások között. Az érvényes ajánlások száma meghaladja az 500-at, így a bizottság
nyilvántartásba veheti a jelöltet.
A bizottság megvizsgálja Wajand Krisztina Katalinra leadott ajánlóíveket.
Sziváki Ibolya: elmondja, hogy az ajánlóívek azért vannak megjelölve, mert az ajánlások
rögzítése során feltűnt, hogy mindig ugyanazok a személyek jelennek meg, ugyanazokkal a
hibákkal. Ezzel kapcsolatban a legutolsó napirendi pontnál ad tájékoztatást.
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Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a
napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Wajand Krisztina Katalin
jelölti nyilvántartásba vételét.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 9/2018. (III. 1.)
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT (3078
Bátonyterenye, Mátyás király út 21.) jelölő szervezet jelöltjeként Wajand Krisztina Katalin
(1196 Budapest, Achim András u. 2.) jelöltet nyilvántartásba veszi.

5.) Napirend
Antal Péter, az Elégedett Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje nyilvántartásba
vételének visszautasítása
Sziváki
Ibolya:
Tájékoztatja
a
jelenlévőket,
hogy
az
ELÉGEDETT
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (1042 Budapest, Árpád út 44-46. I. em. 1. ajtó)
jelölő szervezet jelöltjeként Antal Péter (2146 Mogyoród, Orgona utca 19.) postai úton 100
darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 13-án a Pest Megye 12. számú
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. február 27. napján Antal
Péter jelölt egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az
OEVB-hez. Az űrlaphoz 77 darab ajánlóívet csatolt. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a
Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 77
darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 614, melyből
elfogadható 383. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 231 darab (többszörös
ajánlás miatt: 1 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító
feltüntetése és címeltérés miatt 230 darab). Az ajánlóívek ellenőrzése során szintén
találkoztunk a már korábbi napirendeknél említett elhalt személy adatával és aláírásával.
A bizottság megvizsgálja Antal Péterre leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezeti a bizottságot, hogy van-e észrevételük. Ennek
hiányában szavazásra bocsátja Antal Péter jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról
szóló javaslatot.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 10/2018. (III.
1.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az ELÉGEDETT MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM (1042 Budapest, Árpád út 44-46. I. em. 1. ajtó) jelölő szervezet jelöltjének,
Antal Péternek (2146 Mogyoród, Orgona utca 19.) a nyilvántartásba vételét visszautasítja.

6.) Napirend
Kiss Erzsébet, a Szegényekért Párt képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a SZEGÉNYEKÉRT PÁRT (4150
Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 29.) jelölő szervezet jelöltjeként Kiss Erzsébet (5300
Karcag, Albert u. 1.) 100 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 14-én a Pest
Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. február
21. napján Kiss Erzsébet egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot
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nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz csatolta valamennyi ajánlóívet. Az OEVI az ajánlások
ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg:
Az OEVI 100 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 793,
melyből elfogadható 505. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 288 darab
(többszörös ajánlás miatt: 4 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos
személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 284 darab). Az érvényes ajánlások száma
meghaladja az 500-at. Az elhalálozott személy/személyek ezeken az ajánlóíveken is
szerepeltek.
A bizottság megvizsgálja Kiss Erzsébetre leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezeti a bizottságot, hogy van-e észrevételük.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Kiss Erzsébet jelölti nyilvántartásba vételét.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 11/2018. (III.
1.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a SZEGÉNYEKÉRT PÁRT (4150
Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 29.) jelölő szervezet jelöltjeként Kiss Erzsébet (5300
Karcag, Albert u. 1.) jelöltet nyilvántartásba veszi.

7.) Napirend
Szabó Józsefné, a Közös Nevező 2018. képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének
visszautasítása
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a KÖZÖS NEVEZŐ 2018 (4644 Mándok,
Bajcsy-Zsilinszky utca 13.) jelölő szervezet jelöltjeként Szabó Józsefné (1077 Budapest,
Izabella u. 30.) 85 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 22-én a Pest Megye
12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. február 28.
napján Szabó Józsefné, meghatalmazottja útján egyéni képviselőjelölt bejelentésére
vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi igényelt
ajánlóívet csatolta. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint
elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 81 darab ajánlóívet dolgozott fel,
melyeken a rögzített ajánlások száma 638, melyből elfogadható 405. A rögzített ajánlásokból
nem volt elfogadható 233 darab (többszörös ajánlás miatt: 1 darab, egyéb okból: második
utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 232 darab).
Nem érte el az érvényes ajánlások száma az 500-at, illetve itt is szerepelt elhalálozott adata és
aláírása.
A bizottság megvizsgálja Szabó Józsefnéra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük a
napirenddel kapcsolatban.
Rajta László: matematikailag nem lett volna meg az 500 ajánlás?
Szivák Ibolya: mindegyik ajánlóívet leellenőriztünk. Leadott 85 darab ajánlóívet azokon 638
ajánlás volt és 4 darab üres ív volt.
Rajta László: köszöni a tájékoztatást.
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Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: további észrevétel hiányában szavazásra bocsátja
Szabó Józsefné jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 12/2018. (III.
1.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a KÖZÖS NEVEZŐ 2018 (4644 Mándok,
Bajcsy-Zsilinszky utca 13.) jelölő szervezet jelöltjeként Szabó Józsefné (1077 Budapest,
Izabella u. 30.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.

8.) Napirend
Rácz Lajos, a Rend és Elszámoltatás Párt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének
visszautasítása
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
(1102 Budapest, Füzér u. 34/A.) jelölő szervezet jelöltjeként Rácz Lajos (4496
Szabolcsveresmart, Jókai út 13.) meghatalmazottja által 90 darab ajánlóívre igénylést
nyújtott be 2018. február 22-én a Pest Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi
választási irodájához. 2018. február 28. napján Rácz Lajos meghatalmazottja útján egyéni
képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz
valamennyi általa igényelt ajánlóívet csatolta. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 90 darab
ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 682, melyből elfogadható 441.
A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 241 darab (többszörös ajánlás miatt: 1 darab,
egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés
miatt 240 darab). Hangsúlyozza, hogy az elhalt személyek neve, aláírása ezeken az
ajánlóíveken is szerepelt. Az érvényes 500 ajánlást nem érte el a feldolgozott, rögzített
ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, hogy utasítsa vissza a jelölt nyilvántartásba
vételét.
A bizottság megvizsgálja Rácz Lajosra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Rácz Lajos jelölti
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 13/2018. (III.
1.) számú OEVB határozatát, mellyel Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottsága a REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT (1102
Budapest, Füzér u. 34/A.) jelölő szervezet jelöltjeként Rácz Lajos (4496 Szabolcsveresmart,
Jókai út 13.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.

9.) Napirend
Fejes János, a Net Párt képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a NET PÁRT (4800 Vásárosnamény, Orbán
Balázs körút 14.) jelölő szervezet jelöltjeként Fejes János (5121 Jászjákóhalma, Arany János
u. 12.) meghatalmazott útján 90 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 20-án a
Pest Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018.
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február 28. napján Fejes János meghatalmazottja egyéni képviselőjelölt bejelentésére
vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz az általa igényelt
valamennyi ajánlóívet csatolta. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban
foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 80 darab ajánlóívet
dolgozott fel - 10 darab üres volt - melyeken a rögzített ajánlások száma 618, melyből
elfogadható 396. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 222 darab (többszörös
ajánlás miatt: 1 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító
feltüntetése és címeltérés miatt 221 darab). Elmondja, hogy az elhalt személyek neve,
aláírása ezeken az ajánlóíveken szintén szerepelt. Az érvényes 500 ajánlást nem érte el a
feldolgozott, rögzített ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, hogy utasítsa vissza a
jelölt nyilvántartásba vételét.
A bizottság megvizsgálja Fejes Jánosra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Fejes János jelölti
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 14/2018. (III.
1.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a NET PÁRT (4800 Vásárosnamény, Orbán
Balázs körút 14.) jelölő szervezet jelöltjének, Fejes Jánosnak (5121 Jászjákóhalma, Arany
János u. 12.) a nyilvántartásba vételét visszautasítja.

10.) Napirend
Bicskei Kálmán Vendel,
nyilvántartásba vétele

a

Magyarországi

Cigánypárt

képviselőjelöltjének

Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
(3528 Miskolc, Temes utca 32/4.) jelölő szervezet jelöltjeként Bicskei Kálmán Vendel (2713
Csemő, Katona dűlő 11.) 150 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 6-án a Pest
Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. február
28. napján Bicskei Kálmán Vendel egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű
űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz csatolt 107 darab ajánlóívet, majd 2018.
március 1. napján további 4 darab ajánlóívet. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 110 darab
ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 783, melyből elfogadható 502.
A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 281 darab (többszörös ajánlás miatt: 7
darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és
címeltérés miatt 274 darab). Az érvényes ajánlások száma meghaladja az 500-at, így a
jelöltet nyilvántartásba lehet venni.
A bizottság megvizsgálja Bicskei Kálmán Vendelre leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Bicskei Kálmán
Vendel jelölti nyilvántartásba vételét.
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Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 15/2018. (III.
1.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
(3528 Miskolc, Temes utca 32/4.) jelölő szervezet jelöltjeként Bicskei Kálmán Vendel (2713
Csemő, Katona dűlő 11.) jelöltet nyilvántartásba veszi.
11.) Napirend
Dr. Szüdi János, a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (1132
Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) jelölő szervezet jelöltjeként Dr. Szüdi János (2700 Cegléd,
Rákóczi út 51. 1/2.) meghatalmazottja útján 150 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018.
február 8-án a Pest Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási
irodájához. 2018. március 1. napján Dr. Szüdi János meghatalmazottja útján egyéni
képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz
102 darab ajánlóívet csatolt. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban
foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 74 darab ajánlóívet
dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 551, melyből elfogadható 507. A rögzített
ajánlásokból nem volt elfogadható 44 darab (többszörös ajánlás miatt: 2 darab, egyéb
okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt
42 darab). Az érvényes ajánlások száma meghaladja az 500-at, így a bizottság
nyilvántartásba veheti a jelöltet.
A bizottság megvizsgálja Dr. Szüdi Jánosra leadott ajánlóíveket.
Dr. Ványi Ambrus: ezeken az ajánlóíveken nem volt halott?
Sziváki Ibolya: nem, sokkal kevesebb volt a nem elfogadott ajánlások száma is.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e még
észrevételük a napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Dr.
Szüdi János jelölti nyilvántartásba vételét.
Az 5 tagú bizottság jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a 16/2018. (III.
1.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (1132
Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) jelölő szervezet jelöltjeként Dr. Szüdi Jánost (2700
Cegléd, Rákóczi út 51. 1/2.) nyilvántartásba veszi.

12.) Napirend
Javaslat büntetőfeljelentés megtételére
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az OEVI munkatársai a jelöltek által leadott
ajánlóívek ellenőrzése során észrevételezték, hogy bizonyos jelölő szervezetek által benyújtott
ajánlóíveken azonos személyek adatai, nem azonos aláírásokkal szerepelnek. A választási
irodának és a bizottságnak nincs jogi lehetősége emiatt a jelölt nyilvántartásba vételét
elutasítani, amennyiben az érvényes 500 ajánlás megvan. Mi ezt nem vizsgálhatjuk, csak
észrevételt tehetünk. Ismét elmondja, hogy több jelölt ajánlóívén is szerepelt három olyan
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személy adata, aláírása, akik 2011 2013, 2015-ben halálozott el. Ezek közül volt, aki hat
jelölt, volt olyan, aki öt ajánlóívén szerepelt. Javasolja, hogy a bizottság tegyen feljelentést az
érintett pártok ellen. Felsorolja a pártokat. Elmondja, hogy még a hibák is azonosak voltak.
Sokszor ugyanabban a sorrendben szerepeltek. Volt arra is példa, hogy az anyja neve el volt
csúszva. Nem tudja, hogyan történt az ajánlóívek elkészítése. Nem vagyunk írásszakértők, de
sok esetben azon is szembetűnő, hogy az aláírások hasonlóak, ugyanolyan a vonalvezetés.
Nem tisztünk megállapítani, hogy ugyanabban a kézben volt a toll, amikor aláírtak. A
bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett ajánlóíveket.
A bizottság megvizsgálja az ajánlásokat.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: az aláírások valóban sok esetben feltűnően egyformák.
Sziváki Ibolya: olyan is előfordult, hogy valaki nevet változtatott és az ajánlóíven még a régi
neve szerepelt. Ez ismétlődően fordult elő.
Dr. Ványi Ambrus: kérdezi, hogy azonosan rossz adatokkal vannak kitöltve a szóban forgó
ajánlóívek.
Sziváki Ibolya: igen.
Dr. Ványi Ambrus: tekintettel arra, hogy elég kicsi az a hibalehetőség, amit magánszemély
véletlen elír, és ugyanazt írja be véletlenül teljesen más szervezetnél. Tehát itt nem kell
rosszindulat ahhoz, hogy a szándékosságot vélelmezzük. Elvileg a két párt ügyintézője nem
találkozik egymással, illetve nagyon kicsi az esélye, hogy ugyanazt a hibát kövessék el
többször is. Nyilvánvaló, hogy az alapos gyanú megáll. Javasolja és támogatja a feljelentés
megtételét.
Dr. Szomorú Márta: szeretné ismét megnézni az ajánlásokat.
A bizottság ismét megvizsgálja az ajánlásokat.
Sziváki Ibolya: négy évvel ezelőtt is volt ilyen, akkor is ismeretlen tettes ellene az OEVI
vezetője megtette a feljelentést a Pest Megyei Rendőr főkapitánysághoz. Akkor
megszüntették az eljárást.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: további kérdés, észrevétel hiányában szavazásra
bocsátja a feljelentésről szóló javaslatot. Megállapítja, hogy az 5 tagú bizottság jelenlévő 5
tagja 5 egyhangú igen szavazattal a következő döntést hozta:
17/2018. (III. 1.) számú OEVB döntés
Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága felkéri a
Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájának
vezetőjét, hogy tegyen hivatalból feljelentést ismeretlen tettes ellen az alábbi jelölő
szervezetek által leadott ajánlóívek vonatkozásában a választás, a népszavazás és európai
polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt:
-

NET PÁRT (4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs körút 14.)
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT (3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 21.)
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-

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK PÁRTJA (1054 Budapest, Honvéd utca 8. ½.)
ELÉGEDETT MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (1042 Budapest IV. Árpád út
44-46. 1/1.)
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT (1102 Budapest X. Füzér utca 34/a.)
KÖZÖS NEVEZŐ 2018 (1077 Budapest VII. Izabella utca 30.)
SZEGÉNYEKÉRT PÁRT (4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza utca 29.)
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT (3528 Miskolc, Temes utca 32/4)
OXIGÉN PÁRT (1152 Budapest XV. Oroszlán utca 49. fszt. 5.)

Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: a határozatok ellen a meghozatalától számított három
napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be
úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 4-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezés
benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
Sziváki Ibolya: a visszautasított jelöltek között van olyan, aki még nem adta le az összes
ajánlóívet, abban az esetben, amennyiben 2018. március 5-án 16 óráig a kitöltött ajánlóíveket
egy új E1 nyomtatvány csatolásával leadja, akkor az OEVI-nek le kell ellenőriznie ezeket az
íveket. Sőt még újakat is igényelhetnek. Ha megvan az 500 érvényes ajánlás, akkor a
bizottság dönt a nyilvántartásba vételről. A mostani érvényes ajánlásokat be kell számítani
azokhoz, amiket majd esetleg később rögzítünk. 2018. március 5-én 16 óráig lehet az
ajánlóíveket és az E1-es bejelentést leadni. Hétfőn 16 óra után sorsolást kell tartani, arról,
hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Lesznek olyan jelöltek, akik
hétfőn adják be a nyomtatványt és az irodának nem lesz lehetősége az ajánlóíveket
ellenőrizni. A sorsolásban viszont ők is részt vesznek. A következő OEVB ülést 2018.
március 9-re tervezzük és ha a bizottság úgy dönt, hogy valamelyik jelölt nyilvántartásba
vételi kérelmét visszautasítja, akkor le kell húzni a szavazólapról.
Dr. Ványi Ambrus: úgy tudja, hogy a nyilvántartásba vett jelölteket kell sorsolni a
visszautasítottakat nem. Ki kötelez rá, hogy aznap sorsoljunk?
Sziváki Ibolya: jogszabály írja elő. Felolvassa a vonatkozó előírást: „az országgyűlési
választókerületi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek
vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították sorrendjének sorsolását 2018. március 5-én, 16 óra után végzi el.” A sorsolást el kell végezni
aznap.
Dr. Ványi Ambrus: 16 óra után, akkor másnap is lehet. Nincs értelme, miért kell kapkodni.
Miért írna elő ilyet a jogszabály? Az érthető, hogy előtte nem lehet, de utána nem mondja,
hogy meddig.
Sziváki Ibolya: igaza van, de a határnapon kell elvégezni a sorsolást, a jogszabály 160. § (2)
bekezdése mondja ki: „az országgyűlési választókerületi választási bizottság a bejelentett
jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba
vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére
rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”
Dr. Ványi Ambrus: de a határnap arra van, hogy meddig teheti meg.
Sziváki Ibolya: nem így van.
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Dr. Ványi Ambrus: javasolja, hogy kérdezzék meg a felsőbb szervet.
Sziváki Ibolya: március 5., a határnap, ekkor 16 óra után el kell végezni a sorsolást. Nem azt
mondja a törvény, hogy a határnapot követő napon 16 óra után. Fel kell rögzíteni a
rendszerbe.
Dr. Ványi Ambrus: azt követően, csak ennyi az előírás.
Sziváki Ibolya: jogszabály írja le.
Dr. Ványi Ambrus: ügyvéd lévén elég sokat csinálta, illetve vett már részt választásban
régebben. Jogerős elbírálás után. Nincs benne semmi logika, sorszámozzunk és utána a fele ki
fog esni. Jogszabály értelmezési probléma van.
Sziváki Ibolya: inkább jogszabály alkotási probléma. Aznap fel kell tölteni a rendszerbe. A
határnapon kell sorsolni. Nekünk ezt így kell értelmezni. Meg fogja kérdezni.
Üllei-Kovács Péter: a Nemzeti Választási Iroda által kiadott segédlet is tartalmazza a
kolléganő által elmondott sorsolásra vonatkozó előírást.
Sziváki Ibolya: mi fogunk jogszabálysértést elkövetni, ha nem rögzítjük fel a sorsolás
eredményét.
Dr. Ványi Ambrus: Isten ments, hogy jogszabálysértést kövessünk el. Milyen sorrendet
határozzunk meg most? Megelőzi az eljárást.
Sziváki Ibolya: ez még nem a szavazólap imprimálása, az majd később lesz. Most azt sorsolja
ki a bizottság, hogy a jelöltek milyen sorrendben kerüljenek fel a szavazólapra. Akiket
jogerősen elutasított a bizottság azok kiesnek a listából.
Dr. Ványi Ambrus: Akkor törölni kell a szavazólapról, hogy fog kinézni úgy, hogy a
névsorból ki törölnek sorszámokat és az 1 után jön a 4, 6. Megelőzi az eljárást.
Sziváki Ibolya: a jogszabály szerint kell eljárni. Meghatározott napon lesz a szavazólap
imprimálása. Akkor már megkapjuk, hogy hogyan fog kinézni a szavazólap, amit a
bizottságnak el kell fogadni. Ha utólag valaki visszalép, kiesik, azt töröltetjük, amíg a
szavazólapokat a nyomda el nem indítja. Amennyiben már elindította a nyomtatást és mégis
visszalép valaki, akkor a bizottság kézzel húzza ki a szavazólapról. A lényeg a lényeg, hogy
március 5-én hétfőn 15 órakor bizottsági ülést kell tartani. Nem tudja most még megmondani,
hogy addig hány jelölt adja be a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet és az ajánlóíveket. Aki
hétfőn adja be azt nem biztos, hogy az iroda le fogja tudni ellenőrizni, mert nagy munka.
Ebből kifolyólag azokat március 9-én, pénteken fogja a bizottság nyilvántartásba venni vagy
visszautasítani. Lesznek olyanok, akik határidő után adják le az igényelt ajánlóíveket, illetve
az üres ajánlóíveket. Ezek leadási határideje március 6. 16 óra, ha azt követően vagy nem
adják le, akkor a bizottságnak bírságot kell kiszabnia.
Dr. Ványi Ambrus: elmondja, hogy a határozatokat, főleg az elutasítókat rövid úton ki kell
küldeni. Nehogy az legyen, hogy nem tudnak róla és nem megfelelően járunk el. Ne érje
támadás a bizottságot ezzel kapcsolatban.
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Szivák Ibolya: természetesen ki lesz küldve minden most hozott határozat rövid úton, akinek
megvan az e-mail címe annak azon keresztül, a jelöltnek vagy a jelölő szervezetnek. Holnap
reggel 8 órakor mindenkinek, akinek van e-mail elérhetősége ki fogjuk küldeni.
Dr. Ványi Ambrus: hétfőig utána fog nézni a sorsolásnak.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, megköszöni
a részvételt, és bezárja az ülést.
K.m.f.

……………………………………….
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet sk.
OEVB elnöke

………………….…………….
Sziváki Ibolya sk.
OEVI vezető helyettese
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