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J e g y z ő k ö n y v 
Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről 

 

 

Készült: 2018. március 2. (péntek) 10 óra 

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 

Tárgy: Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ülése 

 

Jelen vannak az OEVB részéről: 

 

 Csapóné dr. Baráth Katalin OEVB elnök 

 Stáry Kálmán OEVB elnök-helyettes 

 Horváth Ákos OEVB tag 

 dr. Fáy András delegált tag 

 

Jelen vannak az OEVI részéről: 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző, OEVI vezetője 

Bartha Enikő irodavezető, OEVI vezető általános helyettese 

Fischerné dr. Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, OEVI munkatárs 

 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Köszönti a megjelent OEVB tagokat. Tájékoztatja a 

jelenlévőket arról, hogy az ülés összehívásának indoka a Pest megye 03. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerület képviselő jelöltjeinek nyilvántartásba vétele. A napirendek előtt az új 

delegált tag eskütételére kerül sor. 

 

NAPIREND 

 

1. Kövesdi Miklós Gábor, mint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele. 

2. Drávucz Zsolt Krisztián, mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

3. Abonyi Géza, mint független országgyűlési képviselő jelölt nyilvántartásba vétele 

4. Balogh Géza Péter, mint a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

5. Szécsi Magdolna, mint a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

6. Farkas Éva, mint az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet országgyűlési képviselő 

jelöltjének nyilvántartásba vétele 

7. Duka Renáta Regina, mint a Szegényekért Párt jelölő szervezet országgyűlési 

képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

8. Szabó Zoltán Károly, mint az Iránytű Párt jelölő szervezet országgyűlési 

képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

9. Tóth Mária, mint az Oxigén Párt jelölő szervezet országgyűlési képviselő 

jelöltjének nyilvántartásba vétele 

10. Balogh Eleonóra, mint a Tenni Akarás Mozgalom jelölő szervezet országgyűlési 

képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

11. Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület országgyűlési 

képviselő jelöltjeinek szavazólapon feltüntetett sorrendjének sorsolása 

szabályainak meghatározása 

12. Egyebek 
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1. napirendi pont: Kövesdi Miklós Gábor, mint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 

jelölő szervezet országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Kétfarkú 

Kutya Párt jelölő szervezet jelöltje, Kövesdi Miklós Gábor az általa 2018. február 19-én 

hétfőn átvett 200 darab ajánlóívet 2018. február 28-án - 113 darab ajánlóív kivételével - átadta 

az OEVI részére, valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 

nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 

jelölő szervezet képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 4. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését az 

érvényes ajánlások jelöltséghez szükséges számának eléréséig, mely alapján a feldolgozott 

ajánlóívek száma 81 darab, a rögzített ajánlások száma 560 darab, ebből elfogadható 502 

darab ajánlás. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételéről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

14/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. § valamint a 252. § alapján 

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v e s z i  

 

K ö v e s d i  M i k l ó s  G á b o r t  

 

M a g y a r  K é t f a r k ú  K u t y a  P á r t  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelöltet. 
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A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Kövesdi Miklós Gábor, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet képviselő jelöltje 

2018. február 28-án kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi 

általános választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 01703D0001-01703D0200. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 113 darab. 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 01703D0013-01703D0016, 01703D0030-01703D0040, 

01703D0044-01703D0058, 01703D0060-01703D0063, 01703D0066, 01703D0068-

01703D0069, 01703D0071, 01703D0073, 01703D0075-01703D0076, 01703D0080, 

01703D0087, 01703D0093, 01703D0096-01703D0100, 01703D0102, 01703D0109, 

01703D0111, 01703D0113-01703D0115, 01703D0118, 01703D0120, 01703D0125, 
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01703D0131, 01703D0135-01703D0141, 01703D0143, 01703D0146, 01703D0148-

01703D0152, 01703D0154, 01703D0158-01703D0160, 01703D0162, 01703D0166-

01703D0200. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Kövesdi Miklós Gábor részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg 

a nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, a nyilvántartásba 

vétel a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért Kövesdi Miklós Gábort, a Magyar 

Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án 

alapul. 

 

 

2. napirendi pont: Drávucz Zsolt Krisztián, mint a Lehet Más a Politika jelölő 

szervezet országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Lehet Más a Politika 

jelölő szervezet jelöltje, Drávucz Zsolt Krisztián az általa 2018. február 19-én hétfőn átvett 

120 darab ajánlóívet 2018. február 28-án - 4 darab ajánlóív kivételével - átadta az OEVI 

részére, valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 

nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így a Lehet Más a Politika jelölő 

szervezet képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 4. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését az 

érvényes ajánlások jelöltséghez szükséges számának eléréséig, mely alapján a feldolgozott 

ajánlóívek száma 86 darab, a rögzített ajánlások száma 560 darab, ebből elfogadható 518 

darab ajánlás. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételéről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

15/2018. (III.02.) sz. 
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HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. § valamint a 252. § alapján 

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v e s z i  

 

D r á v u c z  Z s o l t  K r i s z t i á n t  

 

L e h e t  M á s  a  P o l i t i k a  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelöltet. 

 
 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Drávucz Zsolt Krisztián, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. 

február 28-án kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános 

választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 
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- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 02465G0001-02465G0120. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 4 darab. 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 02465G0015, 02465G0022, 02465G0037-02465G0038. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Drávucz Zsolt Krisztián részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg 

a nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, a nyilvántartásba 

vétel a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért Drávucz Zsolt Krisztiánt, a Lehet Más a 

Politika jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án 

alapul. 

 

 

3. napirendi pont: Abonyi Géza, mint független országgyűlési képviselő jelölt 

nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Abonyi Géza független 

jelölt az általa 2018. február 19-én hétfőn átvett 200 darab ajánlóívet 2018. március 1-jén - 

108 darab ajánlóív kivételével - átadta az OEVI részére, valamint benyújtotta az egyéni 

képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így a független jelölt 

nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 5. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését az 

érvényes ajánlások jelöltséghez szükséges számának eléréséig, mely alapján a feldolgozott 

ajánlóívek száma 81 darab, a rögzített ajánlások száma 587 darab, ebből elfogadható 510 

darab ajánlás. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 
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Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételéről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

16/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. § valamint a 252. § alapján 

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v e s z i  

 

A b o n y i  G é z á t  

 

( f ü g g e t l e n  j e l ö l t )  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelöltet. 

 
 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Abonyi Géza független jelölt 2018. március 1-jén kérte nyilvántartásba vételét az 

országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 
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Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 01696G0001-01696G0200. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 108 darab. 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 01696G0029-01696G0030, 01696G0037-01696G0040, 

01696G0052, 01696G0058, 01696G0062, 01696G0071, 01696G0087-01696G0089, 

01696G0097-01696G0103, 01696G0105-01696G0120, 01696G0123, 01696G0127, 

01696G0131-01696G0200. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Abonyi Géza részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, a nyilvántartásba 

vétel a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért Abonyi Géza független jelöltet 

nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án 

alapul. 

 

 

4. napirendi pont: Balogh Géza Péter, mint a Magyar Igazság és Élet Pártja 

jelölő szervezet országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Igazság és 

Élet Pártja jelölő szervezet jelöltje, Balogh Géza Péter az általa 2018. február 22-én 

csütörtökön átvett 90 darab ajánlóívet 2018. március 1-jén hiánytalanul átadta az OEVI 

részére, valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 

nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így a Magyar Igazság és Élet Pártja 

jelölő szervezet képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 5. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 
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6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését az 

érvényes ajánlások jelöltséghez szükséges számának eléréséig, mely alapján a feldolgozott 

ajánlóívek száma 69 darab, a rögzített ajánlások száma 543 darab, ebből elfogadható 521 

darab ajánlás. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételéről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

17/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. § valamint a 252. § alapján 

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v e s z i  

 

B a l o g h  G é z a  P é t e r t  

 

M a g y a r  I g a z s á g  é s  É l e t  P á r t j a  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelöltet. 

 
 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Balogh Géza Péter, a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. 

március 1-jén kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános 

választásán. 



10 

 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 04833K0001-04833K0090. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 0 darab. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Balogh Géza Péter részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, a nyilvántartásba 

vétel a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért Balogh Géza Pétert, a Magyar Igazság 

és Élet Pártja jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án 

alapul. 

 

 

5. napirendi pont: Szécsi Magdolna, mint a Magyarországi Cigánypárt jelölő 

szervezet országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarországi 

Cigánypárt jelölő szervezet jelöltje, Szécsi Magdolna az általa 2018. február 19-én hétfőn 

átvett 150 darab ajánlóívet 2018. február 26-án - 10 darab ajánlóív kivételével - átadta az 

OEVI részére, valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 

nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így a Magyarországi Cigánypárt 

jelölő szervezet képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 2. 
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Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését, 

mely alapján a feldolgozott ajánlóívek száma 139 darab (1 darab üres), a rögzített ajánlások 

száma 874 darab, ebből elfogadható 401 darab ajánlás, így az nem éri el a jelöltséghez 

szükséges 500 darabot. 

 

A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében A választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, 

a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem 

felel meg. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételének kérdéséről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

18/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdés valamint a 252. 

§ alapján 

 

S z é c s i  M a g d o l n a  

 

M a g y a r o r s z á g i  C i g á n y p á r t  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v é t e l é t  

v i s s z a u t a s í t j a  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelölt. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 
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- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Szécsi Magdolna, a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. 

február 26-án kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános 

választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 02478H0001-02478H0150. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 10 darab 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 02478H0036, 02478H0063, 02478H0098, 02478H0131-

02478H0137. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a feldolgozott ajánlóívek száma 139 darab (1 darab üres), a 

rögzített ajánlások száma 874 darab, ebből elfogadható 401 darab ajánlás, mely így nem éri el 

a jogszabály által előírt 500 érvényes ajánlás számát. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdése értelmében A 

választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba 

vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Szécsi Magdolna részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, azonban a 

nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma hiányában Szécsi Magdolna, a 

Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja. 
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A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 133. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

6. napirendi pont: Farkas Éva, mint az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Elégedetlenek 

Pártja jelölő szervezet jelöltje, Farkas Éva az általa 2018. február 19-én, hétfőn átvett 150 

darab ajánlóívet 2018. február 26-án - 41 darab ajánlóív kivételével - átadta az OEVI részére, 

valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így az Elégedetlenek Pártja jelölő 

szervezet képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 2. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését, 

mely alapján a feldolgozott ajánlóívek száma 101 darab (8 darab üres), a rögzített ajánlások 

száma 703 darab, ebből elfogadható 401 darab ajánlás, így az nem éri el a jelöltséghez 

szükséges 500 darabot. 

 

A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében A választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, 

a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem 

felel meg. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételének kérdéséről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

19/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdés valamint a 252. 

§ alapján 

 

F a r k a s  É v a  
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E l é g e d e t l e n e k  P á r t j a  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v é t e l é t  

v i s s z a u t a s í t j a  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelölt. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Farkas Éva, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. február 26-án 

kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 
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Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 03636C0001-036366C0150. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 41 darab 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 03636C0110-03636C0150. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a feldolgozott ajánlóívek száma 101 darab (8 darab üres), a 

rögzített ajánlások száma 703 darab, ebből elfogadható 401 darab ajánlás, mely így nem éri el 

a jogszabály által előírt 500 érvényes ajánlás számát. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdése értelmében A 

választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba 

vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Farkas Éva részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, azonban a 

nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma hiányában Farkas Éva, az 

Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 133. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

7. napirendi pont: Duka Renáta Regina, mint a Szegényekért Párt jelölő 

szervezet országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szegényekért Párt 

jelölő szervezet jelöltje, Duka Renáta Regina az általa 2018. február 19-én, hétfőn átvett 100 

darab ajánlóívet 2018. február 27-én - 15 darab ajánlóív kivételével - átadta az OEVI részére, 

valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így a Szegényekért Párt jelölő 

szervezet képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 3. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését, 

mely alapján a feldolgozott ajánlóívek száma 85 darab, a rögzített ajánlások száma 658 darab, 

ebből elfogadható 393 darab ajánlás, így az nem éri el a jelöltséghez szükséges 500 darabot. 
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A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében A választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, 

a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem 

felel meg. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételének kérdéséről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

20/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdés valamint a 252. 

§ alapján 

 

D u k a  R e n á t a  R e g i n a  

 

S z e g é n y e k é r t  P á r t  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v é t e l é t  

v i s s z a u t a s í t j a  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelölt. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Duka Renáta Regina, a Szegényekért Párt jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. február 27-

én kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 
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„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 02470K0001-02470K0100. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 15 darab 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 02470K0001-02470K0004, 02470K0010, 02470K0091-

02470K0100. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a feldolgozott ajánlóívek száma 85 darab, a rögzített 

ajánlások száma 658 darab, ebből elfogadható 393 darab ajánlás, mely így nem éri el a 

jogszabály által előírt 500 érvényes ajánlás számát. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdése értelmében A 

választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba 

vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Duka Renáta Regina részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, azonban a 

nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma hiányában Duka Renáta Regina, 

a Szegényekért Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 133. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

8. napirendi pont: Szabó Zoltán Károly, mint az Iránytű Párt jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Iránytű Párt jelölő 

szervezet jelöltje, Szabó Zoltán Károly az általa 2018. február 20-án, kedden átvett 100 darab 

ajánlóívet 2018. február 28-án - 15 darab ajánlóív kivételével - átadta az OEVI részére, 
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valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 nyomtatványt is. 

Ezzel együtt a jelölt további 30 darab ajánlóívet igényelt az OEVI-től, mely február 28-án 

átadásra került részére. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így az Iránytű Párt jelölő szervezet 

képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 4. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését, 

mely alapján a feldolgozott ajánlóívek száma 85 darab, a rögzített ajánlások száma 656 darab, 

ebből elfogadható 437 darab ajánlás, így az nem éri el a jelöltséghez szükséges 500 darabot. 

 

A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében A választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, 

a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem 

felel meg. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételének kérdéséről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

21/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdés valamint a 252. 

§ alapján 

 

S z a b ó  Z o l t á n  K á r o l y  

 

I r á n y t ű  P á r t  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v é t e l é t  

v i s s z a u t a s í t j a  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelölt. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 
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sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Szabó Zoltán Károly, az Iránytű Párt jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. február 28-án 

kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 01700A0001-01700A0100.  

(Február 28-án igényelt további 30 darab ajánlóív sorszáma: 01700A0101-01700A0130.) 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 45 darab 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 01700A0086-01700A0100, 01700A0101-01700A0130. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a feldolgozott ajánlóívek száma 85 darab, a rögzített 

ajánlások száma 656 darab, ebből elfogadható 437 darab ajánlás, mely így nem éri el a 

jogszabály által előírt 500 érvényes ajánlás számát. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdése értelmében A 

választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba 

vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. 
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Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Szabó Zoltán Károly részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, azonban a 

nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma hiányában Szabó Zoltán Károly, 

az Iránytű Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 133. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

9. napirendi pont: Tóth Mária, mint az Oxigén Párt jelölő szervezet 

országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Oxigén Párt jelölő 

szervezet jelöltje, Tóth Mária az általa 2018. február 19-én, hétfőn átvett 150 darab ajánlóívet 

2018. február 28-án - 66 darab ajánlóív kivételével - átadta az OEVI részére, valamint 

benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így az Oxigén Párt jelölő szervezet 

képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 4. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését, 

mely alapján a feldolgozott ajánlóívek száma 83 darab (1 darab üres), a rögzített ajánlások 

száma 603 darab, ebből elfogadható 301 darab ajánlás, így az nem éri el a jelöltséghez 

szükséges 500 darabot. 

 

A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, 

a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem 

felel meg. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételének kérdéséről. 
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Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

22/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdés valamint a 252. 

§ alapján 

 

T ó t h  M á r i a  

 

O x i g é n  P á r t  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v é t e l é t  

v i s s z a u t a s í t j a  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelölt. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- 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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Tóth Mária, az Oxigén Párt jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. február 28-án kérte 

nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 



22 

 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 01970F0001-01970F0150. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 66 darab 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 01970F0020-01970F0025, 01970F0080-01970F0081, 

01970F0089-01970F0095, 01970F0098, 01970F0101-01970F0150. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a feldolgozott ajánlóívek száma 83 darab (1 darab üres), a 

rögzített ajánlások száma 603 darab, ebből elfogadható 301 darab ajánlás, mely így nem éri el 

a jogszabály által előírt 500 érvényes ajánlás számát. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdése értelmében A 

választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba 

vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Tóth Mária részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, azonban a 

nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma hiányában Tóth Mária, az 

Oxigén Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 133. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

10. napirendi pont: Balogh Eleonóra, mint a Tenni Akarás Mozgalom jelölő 

szervezet országgyűlési képviselő jelöltjének nyilvántartásba vétele 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tenni Akarás 

Mozgalom jelölő szervezet jelöltje, Balogh Eleonóra az általa 2018. február 20-án, kedden 

átvett 100 darab ajánlóívet 2018. február 28-án - 14 darab ajánlóív kivételével - átadta az 

OEVI részére, valamint benyújtotta az egyéni képviselő jelölt bejelentésére szolgáló E1 

nyomtatványt is. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény 132. § értelmében az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a 

bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, így a Tenni Akarás Mozgalom 

jelölő szervezet képviselő jelöltje nyilvántartásba vételének határideje 2018. március 4. 
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Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges. 

 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az OEVI elvégezte az ajánlóívek ellenőrzését, 

mely alapján a feldolgozott ajánlóívek száma 86 darab, a rögzített ajánlások száma 647 darab, 

ebből elfogadható 362 darab ajánlás, így az nem éri el a jelöltséghez szükséges 500 darabot. 

 

A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében A választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, 

a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem 

felel meg. 

 

Átadja az ajánlóíveket a Bizottság tagjainak megtekintésre. 

 

Kéri, hogy a megtekintést követően szavazzanak a jelölt nyilvántartásba vételének kérdéséről. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

23/2018. (III.02.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdés valamint a 252. 

§ alapján 

 

B a l o g h  E l e o n ó r a  

 

T e n n i  A k a r á s  M o z g a l o m  

( j e l ö l ő  s z e r v e z e t  j e l ö l t j e )  

 

n y i l v á n t a r t á s b a  v é t e l é t  

v i s s z a u t a s í t j a  

 
mint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson induló 

képviselő jelölt. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 



24 

 

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. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

INDOKOLÁS 

Balogh Eleonóra, a Tenni Akarás Mozgalom jelölő szervezet képviselő jelöltje 2018. február 

28-án kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános 

választásán. 

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-a és 6. §-a 

szerint: 

„5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 

a) párt jelöltjeként vagy 

b) független jelöltként indulhat. 

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. 

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 

6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 

szükséges.” 

 

Az OEVI-nek az ajánlásokat ellenőriznie kell, melynek során megvizsgálja 

- a választási eljárásról szóló törvény 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, 

- azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az 

ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím, anyja neve) a központi 

névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek-e, 

- megállapítja, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív 

benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet 

ajánlani, 

- megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. 

 

Az OEVI a központi névjegyzék alapján ellenőrzi, hogy a jelöltnek van-e választójoga, 

valamint a jelölő szervezet szerepel-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban. 

 

A képviselő jelölt részére átadott ajánlóívek sorszámai: 04292G0001-04292G0100. 

A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 14 darab 

Hiányzó ajánlóívek sorszámai: 04292G0037-04292G0047, 04292G0095-04292G0097. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a feldolgozott ajánlóívek száma 86 darab, a rögzített 

ajánlások száma 647 darab, ebből elfogadható 362 darab ajánlás, mely így nem éri el a 

jogszabály által előírt 500 érvényes ajánlás számát. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (2) bekezdése értelmében A 

választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba 

vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, hogy Balogh Eleonóra részéről az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a 

nyilvántartásba vételhez szükséges E1 nyomtatvány is benyújtásra került, azonban a 

nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma hiányában Balogh Eleonóra, a 

Tenni Akarás Mozgalom jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 122. 

§-án, 124. §-án, 126. §-án 132. §-án, 133. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők 
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választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5. §-án, 6 §-án, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, 

223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

11. napirendi pont: Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerület országgyűlési képviselő jelöltjeinek szavazólapon feltüntetett 

sorrendjének sorsolása szabályainak meghatározása 

 
dr. Gerendás Gábor HVI vezetője: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Ve. 160. § (1)-(2) 

bekezdése értelmében a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt 

sorrendben szerepelnek. A Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el, tehát a sorsolásra a 2018. 

március 5-én tartandó OEVB ülésen fog sor kerülni. 

 

Annak érdekében, hogy a sorsolás szabályszerűsége biztosított legyen kéri, hogy a Bizottság 

határozza meg a sorsolás elveit és annak szabályait. 

 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen 

szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:  

 

24/2018. (III.02.) sz. 

Jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a jelöltek szavazólapon 

feltüntetett sorrendje sorsolásának szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Az E1 jelű nyomtatványon nyilvántartásba vételüket kérő jelöltek és jelölő szervezetük neve 

azonos méretű lapokon kerülnek feltüntetésre.  

 

- A képviselő jelöltek neveit és jelölő szervezetüket tartalmazó lapok azonos méretűre 

összehajtva, azonos méretű és kinézetű borítékokba kerülnek becsomagolásra a boríték 

leragasztása nélkül. 

 

- A jelöltek és jelölő szervezetek nevét tartalmazó borítékokat az előzetesen a jelöltek / jelölő 

szervezetek képviselői által ellenőrzött üres urnába helyezi az OEVB elnöke. 

 

- A borítékokat az urnában alaposan összekeveri az OEVB elnöke. 

 

- A jelöltek / jelölő szervezetek jelenlévő képviselői egymás után húznak egy borítékot – a 

jelöltek nevének ABC sorrendjében - melyet kibontanak, majd a tartalmát felolvassák és 

felmutatják mindenki számára látható módon. Ennek regisztrálása után kerül sor a következő 

boríték kihúzására. 

 

- Az OEVB, OEVI tagjai papír alapon vezetik a kihúzott sorrendet és a sorsolás eredményét, 

mely folyamatosan elektronikus jegyzőkönyvbe is valamint egy, az OEVI vezető által kézzel 

vezetett OEVI bélyegzővel ellátott papírlapon is rögzítésre kerül. 

 

- A sorsolás végén egyeztetésre kerülnek a papír alapon vezetett sorrendek, majd a jelenlévők 

a sorrend sorsolás szerinti elfogadását és jóváhagyását az OEVI vezető által kézzel vezetett 

OEVI bélyegzővel ellátott papírlapon is aláírásukkal megerősítik, mely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
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12. napirendi pont: Egyebek 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjai, hogy az OEVB 

következő ülésére 2018. március 5-én 18 órakor fog sor kerülni, melynek egyik napirendi 

pontja - a jelöltek nyilvántartásba vétele mellett - a jelöltek szavazólapon feltüntetett 

sorrendjének sorsolása. Jelzi a Bizottság felé, hogy elektronikus úton hivatalos értesítést 

küldtünk valamennyi jelölt és jelölő szervezet részére a sorsolás várható időpontjáról, és 

kértük, hogy lehetőség szerint szíveskedjenek azon megjelenni. 

 

 

 

 

K.m.f.      

       

       

       

  …………………………………….. 

        Csapóné dr. Baráth Katalin 

OEVB elnök 


