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 5-én 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
Dr. Horváth Géza, az OEVB-nek a DK 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
Üllei-Kovács Péter, az OEVI tagja
Jegyzőkönyvvezető: Lengyelné Kálmán Kinga
Meghívottként jelen vannak:
a média képviselői
Dr. Diósgyőri Gitta: köszönti a megjelenteket. Bemutatja Dr. Horváth Gézát, aki a választási
bizottság Demokratikus Koalíció jelölő szervezet által megbízott tagja, valamint Szabó
Zoltánt, aki a Jobbik Magyarországért Mozgalom által megbízott tagja a bizottságnak.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a két új bizottsági tag eskütételére sor került, így teljes
jogú tagok, ezzel az OEVB 7 tagú lett. Átadja az ülés vezetését a bizottság elnökének.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: köszönti a megjelenteket. Megköszöni a tájékoztatást.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes számban jelen van. Ismerteti az ülés
napirendi pontjait, melyek a következők:
NAPIREND:
1.) Löwensohn Gábor Sándorné, a Jóléti Magyarországot Párt képviselőjelöltje
nyilvántartásba vételének visszautasítása
2.) Fenyvesné Dr. Nádas Katalin Csilla, a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt
képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
3.) Kohl Antal Sándor, a Magyar Munkáspárt képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
4.) Bak Vitéz Dominik, a Haza Mindenkié Párt képviselőjelöltje nyilvántartásba
vételének visszautasítása
5.) Knyul Hajnalka Ágnes jelölt nyilvántartásba vételének visszautasítása
6.) Knyul Hajnalka Ágnes kifogásának elbírálása
7.) Sorsolás a bejelentett jelöltek szavazólapon történő sorrendjéről
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Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. Megállapítja,
hogy a 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal a napirendi pontokat
elfogadta.
1.) Napirend
Löwensohn Gábor Sándorné, a JÓLÉTI
MAGYARORSZÁGOT
képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása

PÁRT

Dr. Diósgyőri Gitta: Az új tagok kedvéért elmondja, hogy a választási iroda feladata, hogy az
ajánlóívek leadását követően 3 napon belül ellenőrizze, hogy tételesen átnézze, hogy a
jogszabálynak megfelelnek-e a benyújtott ajánlások, illetve a bizottság elé döntésre
előkészítsen minden iratot. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a JÓLÉTI
MAGYARORSZÁGOT PÁRT (1096 Budapest, Telepy u. 18. fsz.2.) jelölő szervezet
jelöltjeként Löwensohn Gábor Sándorné (1149 Budapest, Angol u. 53. fsz. 16.) 130 darab
ajánlóívre igénylést nyújtott be postai úton 2018. február 19-én a Pest Megye 12. számú
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. március 1. napján
Löwensohn Gábor Sándorné, meghatalmazottja útján egyéni képviselőjelölt bejelentésére
vonatkozó E1 jelű űrlapot, és 130 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 80 darab ajánlóívet
dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 627 darab, melyből elfogadható 418
darab. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 209 darab (egyéb okból 207 darab:
második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt, illetve
többszörös ajánlás miatt 2 darab). Löwensohn Gábor Sándorné jelölti nyilvántartásba
vételét vissza kell utasítani, mivel nem érte el a szükséges 500 ajánlást.
A bizottság megvizsgálja Löwensohn Gábor Sándornéra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük,
észrevételük a napirenddel kapcsolatban.
Dr. Horváth Géza: Kérdezi, hogy megtudhatja-e, hogy hányas sorszámú ajánlóíven melyik
ajánlás nem megfelelő.
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a kérdezőt, hogy a választási iroda hogyan jelöli az ajánlóíveken
az el nem fogadott ajánlásokat, illetve arról, hogy a nyilvántartásban tételesen megtekinthető,
hogy miért nem került elfogadásra az adott ajánlás.
Dr. Diósgyőri Gitta: Kiegészíti a tájékoztatást azzal, hogy magát az ellenőrzést és a
nyilvántartás vezetését nem a kollégái, hanem maga a Nemzeti Választási Iroda által erre a
célra biztosított számítógépes rendszer végzi Az adatok beírását követően a program összeveti
azokat a központi névjegyékben szereplő adatokkal és megállapítja, hogy érvényes-e az
ajánlás, illetve ha nem, akkor mi az érvénytelenség oka. Ez a rendszer természetesen a Tisztelt
Bizottsági tagok részére megtekinthető.
Dr. Horváth Géza: Megköszöni a tájékoztatást.
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Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja
Löwensohn Gábor Sándorné jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló
javaslatot azzal a tájékoztatással, hogy az egyes határozatoknál nem olvassa fel külön a
jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást, csak az ülés végén. Ezzel a bizottsági tagok
egyetértettek.
A 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a 18/2018. (III.
05.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a JÓLÉTI MAGYARORSZÁGOT PÁRT
(1096 Budapest, Telepy u. 18. fsz.2.) jelölő szervezet jelöltjeként Löwensohn Gábor
Sándorné (1149 Budapest, Angol u. 53. fsz. 16.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.

2.) Napirend
Fenyvesné Dr. Nádas Katalin Csilla, a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt
képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÉS MEGBÉKÉLÉS PÁRT (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 104. fszt. 1.) jelölő
szervezet jelöltjeként Fenyvesné Dr. Nádas Katalin Csilla (5000 Szolnok, Thököly út 19.
2/4.) meghatalmazottja útján 2018. február 14-én 80 db ajánlóívre nyújtott be igénylést a Pest
Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához, majd további
30 darab ajánlóívre 2018. február 28-án. 2018. március 5. napján Fenyvesné Dr. Nádas
Katalin Csilla egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az
OEVB-hez. Az űrlaphoz a mai napig csatolt az általa igényelt ajánlóívből 109 darabot, 1
darabot még nem hozott vissza, melyre a holnapi napon 16:00 óráig van lehetősége,
egyébként bírság kiszabásáról kell döntenie a bizottságnak. Az OEVI az ajánlások
ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg:
Az OEVI 87 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 693 darab,
melyből elfogadható 510 darab. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 183 darab
(többszörös ajánlás miatt: 3 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos
személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 180 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 Fenyvesné Dr. Nádas Katalin Csillára leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük a napirenddel
kapcsolatban. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Fenyvesné Dr. Nádas
Katalin Csilla jelölti nyilvántartásba vételét.
A 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a 19/2018. (III. 5.)
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS
MEGBÉKÉLÉS PÁRT (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 104. fszt. 1.) jelölő szervezet
jelöltjeként Fenyvesné Dr. Nádas Katalin Csilla (5000 Szolnok, Thököly út 19. 2/4.)
jelöltet nyilvántartásba veszi.
3

3.) Napirend
Kohl Antal Sándor, a Magyar Munkáspárt képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a MAGYAR
MUNKÁSPÁRT
(1046 Budapest, Munkácsy Mihály u. 51/A) jelölő szervezet jelöltjeként Kohl Antal
Sándor (2750 Nagykőrös, Bárány u. 15/B/1.) 100 db ajánlóívre nyújtott be igénylést a Pest
Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához 2018. február 1.
napján. 2018. március 5. napján Kohl Antal Sándor egyéni képviselőjelölt bejelentésére
vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz hiánytalanul csatolta az
általa igényelt ajánlóíveket. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak
szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 94 darab ajánlóívet dolgozott fel,
melyeken a rögzített ajánlások száma 737 darab, melyből elfogadható 511 darab. A rögzített
ajánlásokból nem volt elfogadható 226 darab (többszörös ajánlás miatt: 1 darab, egyéb
okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt
225 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 Kohl Antal Sándorra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük a napirenddel
kapcsolatban. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Kohl Antal Sándor jelölti
nyilvántartásba vételét.
A 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a 20/2018. (III. 5.)
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a MAGYAR MUNKÁSPÁRT (1046
Budapest, Munkácsy Mihály u. 51/A) jelölő szervezet jelöltjeként Kohl Antal Sándor
(2750 Nagykőrös, Bárány u. 15/B/1.) jelöltet nyilvántartásba veszi.
4.) Napirend
Bak Vitéz Dominik, a HAZA MINDENKIÉ PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba
vételének visszautasítása
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a HAZA MINDENKIÉ PÁRT (4483
Buj, Kossuth utca 5.) jelölő szervezet jelöltjeként Bak Vitéz Dominik (2030 Érd, Fürdő
utca 39/A) meghatalmazottja útján 150 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február
16-án a Pest Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához.
2018. március 5. napján Bak Vitéz Dominik meghatalmazottja útján egyéni képviselőjelölt
bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz hiánytalanul
csatolta az általa igényelt 150 db ajánlóívet. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI ellenőrizte
valamennyi ajánlóívet, tételesen 89 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített
ajánlások száma 697 darab, melyből elfogadható 476 darab. A rögzített ajánlásokból nem
volt elfogadható 221 darab (egyéb okból 219 darab: második utónév hiánya, nem pontos
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személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt, illetve többszörös ajánlás miatt 2 darab).
Bak Vitéz Dominik jelölti nyilvántartásba vételét vissza kell utasítani, mivel nem érte el a
szükséges 500 ajánlást.
A bizottság megvizsgálja Bak Vitéz Dominikra leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük,
észrevételük a napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Bak Vitéz
Dominik jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot.
A 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a 21/2018. (III.
05.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a HAZA MINDENKIÉ PÁRT (4483 Buj,
Kossuth utca 5.) jelölő szervezet jelöltjeként Bak Vitéz Dominik (2030 Érd, Fürdő utca
39/A) nyilvántartásba vételét visszautasítja.

5.) Napirend
Knyul Hajnalka Ágnes képviselőjelölt nyilvántartásba vételének visszautasítása
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Knyul Hajnalka Ágnes (713 Csemő,
Szabadság u. 25.) 90 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 20-án a Pest
Megye 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. 2018. március
5. napján Knyul Hajnalka Ágnes egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű
űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz hiánytalanul csatolta az általa igényelt 90 db
ajánlóívet. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint
elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI ellenőrizte valamennyi ajánlóívet,
tételesen 4 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 32 darab,
melyből elfogadható 28 darab. A rögzített ajánlásokból egyéb okból nem volt elfogadható 4
darab. Knyul Hajnalka Ágnes jelölti nyilvántartásba vételét vissza kell utasítani, mivel nem
érte el a szükséges 500 ajánlást.
A bizottság megvizsgálja Knyul Hajnalka Ágnesre leadott ajánlóíveket.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük,
észrevételük a napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Knyul
Hajnalka Ágnes jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot.
A 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a 22/2018. (III.
05.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Knyul Hajnalka Ágnes (2713 Csemő,
Szabadság u. 25.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.
6.) Napirend
Knyul Hajnalka Ágnes kifogásának elbírálása
Dr. Diósgyőri Gitta: Knyul Hajnalka Ágnes a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár 2018. március 5. napján kifogást nyújtott be, melyben leírja, hogy „az
aláírásgyűjtés (…) kötelezettségét felülírja a választások titkossága és a személyes adatok
védelme, az alaptörvény szerint nem szabadna gyűjteni”. A választópolgár a fenti
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észrevételének részletezését követően beadványában leírja gondolatait Csemő község és
Cegléd város vezetése, képviselő-testületének egyes tagjai, valamint a választókerület
országgyűlési képviselője vonatkozásában.
A Ve. 208. §-a szerint: „kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a
választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés)
hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.”
A Ve. 212. § (2) bekezdése értelmében: „A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás 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 Ve. 215. § c) pontja értelmében: „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
(…) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat (…).”
Az OEVB megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket, és
megállapította, hogy a kifogás nem felel meg a Ve. rendelkezéseinek, nem tartalmazza a
kifogás benyújtójának lakcímét, személyi azonosítóját és a jogszabálysértés megjelölését.
Ványi Ambrus: Fentieken túl megjegyzi, hogy kifogásnak döntéssel szemben van helye, itt
viszont nem is volt döntés, emellett a bizottságnak nincs is hatásköre dönteni ebben a
kérdésben.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, egyéb
észrevételük a napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Knyul
Hajnalka Ágnes kifogásának érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról szóló javaslatot.
A 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a 23/2018. (III.
05.) számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Knyul Hajnalka Ágnes (2713 Csemő,
Szabadság u. 25.) 2018. március 5. napján az aláírásgyűjtés kötelezettsége tárgyában
benyújtott kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Dr. Diósgyőri Gitta: A következő napirendi pont tárgyalását megelőzően tájékoztatja a
bizottságot, hogy a kikért ajánlóíveket maradéktalanul vissza kell hozni a választási irodához.
Azon ajánlóívek esetében, amelyeket már elkezdtek kitölteni, ez a határidő a mai napon, az
üres ívek tekintetében pedig a holnapi napon 16:00 órakor telik le. Ha erre a határidőre nem
kerül vissza az ajánlóív hozzánk, akkor a bizottságnak mérlegelés nélkül bírságot kell
kiszabnia. Ezekre a döntésekre a pénteki napon (2018. március 09-én) fog sor kerülni, mert
akkor tartja a bizottság a soron következő ülését.
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7.) Napirend
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Ve. 160. § (1) bekezdése értelmében
a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A
választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének a sorsolását a jelöltek bejelentésére
rendelkezésre álló határnapon, vagyis 2018. március 05-én 16 óra után végzi el. A sorsolásban
azok a jelöltek is részt vesznek, akiknek az ajánlóívei még nem kerültek feldolgozásra, illetve
akiknek a visszautasítása tárgyában már döntött a bizottság, de a határozat még nem
emelkedett jogerőre. Van közöttük kettő olyan is, akiket a március 01-i ülésén a bizottság
elutasított, de ezt követően pótlólag (ma délelőtt) még kértek ajánlóívet, és ezek még nem
kerültek feldolgozásra. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell
feltüntetni. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szavazólap adattartalmának a választási
bizottság által történő jóváhagyására a Ve. 162. § (1) bekezdése szerint azt követően kerülhet
sor, hogy a bizottság valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot
hozott. Elmondja, hogy a Ve. 239. §-a értelmében a jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs
helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap
adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
Javasolja, hogy a sorsolás kézi módon történjen, a választási iroda munkatársai által
előkészített, a jelöltek és jelölő szerveztek nevét tartalmazó, egyforma nagyságú
papírcsíkoknak a szintén erre a célra előkészített üvegedényből történő kihúzásával. Megkéri
a bizottság tagjait, nézzék meg, hogy minden jelölt neve megtalálható-e a papírdarabokon.
Dr. Ványi Ambrus: Javasolja, hogy a papírdarabokat a választási iroda munkatársai 4 egyenlő
részre hajtsák össze, illetve, hogy azokat a bizottság tagjai az ülésen elfoglalt helyük szerint,
az óramutató járásának megfelelő sorrendben húzzák ki az üvegedényből. Tekintettel arra,
hogy összesen 29 jelöltről van szó, minden bizottsági tagra 4-szer kerül sor, az utolsó
papírdarabot pedig a bizottsági elnök húzza ki.
Dr. Diósgyőri Gitta: Javasolja, hogy mindez csak a törvényben előírt, 16:00 órai határidő
lejártát követően történjen meg.
Kéri a bizottságot, hogy hozza meg döntését a sorsolás módjáról, majd végezze el a sorsolást.
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük,
észrevételük a sorsolás módjával kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a
sorsolás fentiekben felvázolt módjáról szóló javaslatot.
Megállapítja, hogy a 7 tagú bizottság jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igen szavazattal döntött a
kézi sorsolással történő sorsolásról.
Az OEVB a jelöltek neveit tartalmazó papírdarabok hiánytalan meglétének ellenőrzését
követően lebonyolítja a sorsolást.
24/2018. (III. 05.) számú OEVB döntés
Az OEVB a következőket állapítja meg a sorsolás eredményéről: A 2018. április 8. napjára
kitűzött országgyűlési képviselő-választás során a Pest Megye 12. számú országgyűlési
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egyéni választókerületében a szavazólapon a 2018. március 5. 16 óráig az OEVB-hez
bejelentett jelöltek az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kis Viktor MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
Antal Péter ELÉGEDETT MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Rácz Lajos REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
Hajdú Attila EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT
Wajand Krisztina Katalin KELL AZ ÖSSZEFOGÁS
Szellő István ÉRTÜNK ÉRTETEK – A HITELES PÁRT
Kovács László A HAZA PÁRTJA
Földi László FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
Mucsinyi Levente MOMENTUM MOZGALOM
Lőwensohn Gábor Sándorné JÓLÉTI MAGYARORSZÁGOT PÁRT
Ungvári Máté SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
Dr. Szüdi János DK
Kohl Antal Sándor MAGYAR MUNKÁSPÁRT
Volner János JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Bicskei Kálmán Vendel MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
Baráth Mónika MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA
Knyul Hajnalka FÜGGETLEN
Rácz Aliz HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK PÁRTJA
Suke Éva DEMOKRATA PÁRT
Bak Vitéz Dominik HAZA MINDENKIÉ PÁRT
Fehérvári Krisztián HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT
Földi Áron LEHET MÁS A POLITIKA
Kiss Erzsébet SZEGÉNYEKÉRT PÁRT
Fekete-Szabó Zsolt CSALÁDOK PÁRTJA
Farkas Béláné HALADÓ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
Macskó Dániel János IRÁNYTŰ PÁRT
Bán Zsolt ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Teleki Kálmán A MI PÁRTUNK IMA
Fenyvesné dr. Nádas Katalin Csilla NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS MEGBÉKÉLÉS PÁRT

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

………………….…………….
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
OEVI vezető
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