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

üléséről 
 
Készült: Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
(a továbbiakban: OEVB) 2018. március 9-én 10 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 
 Szabó Zoltán, az OEVB-nek a JOBBIK által megbízott tagja 
 Sziváki Ibolya, az OEVI vezetőjének helyettese 
 Üllei-Kovács Péter, az OEVI tagja 
 
Jegyzőkönyvvezető: Bakos Lilla 
 
Meghívottként jelen vannak:  
 a média képviselői  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a 
bizottság 6 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
NAPIREND:  
 

1.) Kis Viktor, a MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT képviselőjelöltjének 
nyilvántartásba vétele 

2.) Szellő István, az ÉRTÜNK ÉRTETEK - A HITELES PÁRT képviselőjelöltjének 
nyilvántartásba vétele 

3.) Bán Zsolt, az ÖSSZEFOGÁS PÁRT képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele 
4.) Mucsinyi Levente, a MOMENTUM MOZGALOM képviselőjelöltjének 

nyilvántartásba vétele 
5.) Fekete-Szabó Zsolt, a CSALÁDOK PÁRTJA képviselőjelöltjének nyilvántartásba 

vétele 
6.) Antal Péter, az ELÉGEDETT MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 

képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele 
7.) Rácz Lajos, a REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT képviselőjelöltjének 

nyilvántartásba vétele 
8.) Fehérvári Krisztián, a HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT képviselőjelöltje 

nyilvántartásba vételének visszautasítása  
9.) Teleki Kálmán, A MI PÁRTUNK – IMA képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének 

visszautasítása  
10.) Kovács László, a HAZA PÁRTJA képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének 

visszautasítása  
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11.) Hajdú Attila, az EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBÉLETÉRT 
DEMOKRATIKUS PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása 

12.) Macskó Dániel János, az IRÁNYTŰ PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba 
vételének visszautasítása 

13.) Baráth Mónika, a MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ 
EMBEREK PÁRTJA képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása 

14.) Ungvári Máté, a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása 

15.) Suke Éva, DEMOKRATA PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének 
visszautasítása  

16.) Farkas Béláné, HALADÓ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT képviselőjelöltje 
nyilvántartásba vételének visszautasítása  

17.) A külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó 
választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására szavazatszámláló 
bizottság kijelölése 

18.) Javaslat büntetőfeljelentések megtételére 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: amennyiben elfogadóak a napirendi pontok, szavazásra 
bocsátja. Megállapítja, hogy az 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal 
a napirendi pontokat elfogadta. 
 
1.) Napirend  
Kis Viktor, a MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba 
vétele  
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA 
PÁRT (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 26. mfszt. 1.) jelölő szervezet jelöltjeként Kis 
Viktor (2740 Abony, Ceglédi út 83.) 200 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 
19-én a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 
2018. március 5. napján Kis Viktor egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű 
űrlapot nyújtott be, 200 darab ajánlóív átadásával együtt az OEVB-hez.  Az OEVI az 
ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat 
állapította meg: Az OEVI tételesen 77 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített 
ajánlások száma 567, melyből elfogadható 514. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 
53 darab (egyéb okból 53 darab: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító 
feltüntetése és címeltérés miatt). Kis Viktor jelöltet nyilvántartásba veheti a bizottság, mivel 
érte el a szükséges 500 ajánlást. 
 
A bizottság megvizsgálja Kis Viktorra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 
észrevételük a napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Kis Viktor 
jelölti nyilvántartásba vételét. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 25/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 
(1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 26. mfszt. 1.) jelölő szervezet jelöltjeként Kis Viktort 
(2740 Abony, Ceglédi út 83.) nyilvántartásba veszi.  
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2.) Napirend  
Szellő István, az Értünk Értetek a hiteles párt képviselőjelöltjének nyilvántartásba 
vétele 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ÉRTÜNK ÉRTETTEK – A HITELES 
PÁRT (1144 Budapest, Zsivora park 2-4. 7. em. 171.) jelölő szervezet jelöltjeként Szellő 
István (2700 Cegléd, Bezerédi u. 34.) 100 db ajánlóívre nyújtott be igénylést 2018. február 
20-án a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 
2018. március 5. napján Szellő István egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű 
űrlapot nyújtott be 100 darab ajánlóív átadásával együtt az OEVB-hez. Az OEVI az ajánlások 
ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: 
Az OEVI 97 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 753, 
melyből elfogadható 509. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 244 darab 
(többszörös ajánlás miatt: 4 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos 
személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 240 darab.) Az érvényes ajánlások száma 
meghaladja az 500-at, így a jelöltet nyilvántartásba veheti a bizottság.  
 
A bizottság megvizsgálja Szellő Istvánra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük a napirenddel 
kapcsolatban. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Szellő István jelölti 
nyilvántartásba vételét. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 26/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az ÉRTÜNK ÉRTETTEK – A HITELES 
PÁRT (1144 Budapest, Zsivora park 2-4. 7. em. 171.) jelölő szervezet jelöltjeként Szellő 
István (2700 Cegléd, Bezerédi u. 34.) jelöltet nyilvántartásba veszi. 
 
 
3.) Napirend  
Bán Zsolt, az Összefogás Párt képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ÖSSZEFOGÁS PÁRT (1035 Budapest, 
Miklós u. 13. 8. em. 42.) jelölő szervezet jelöltjeként Bán Zsolt (6000 Kecskemét, Tücsök u. 
1/A.) 100 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 14-én a Pest Megye 12. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. március 5. napján Bán 
Zsolt egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-
hez. Az űrlaphoz csatolta valamennyi általa igényelt ajánlóívet. Az OEVI az ajánlások 
ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: 
Az OEVI 87 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 690, 
melyből elfogadható 501. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 189 darab 
(többszörös ajánlás miatt: 12 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos 
személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 177 darab). Az érvényes ajánlások száma 
meghaladja az 500-at, így a jelölt nyilvántartásba vehető.  
 
A bizottság megvizsgálja Bán Zsoltra leadott ajánlóíveket. 
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Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottságot, hogy van-e észrevételük. 
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja Bán Zsolt jelölti nyilvántartásba vételét. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta 27/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az ÖSSZEFOGÁS PÁRT (1035 Budapest, 
Miklós u. 13. 8. em. 42.) jelölő szervezet jelöltjeként Bán Zsolt (6000 Kecskemét, Tücsök 
u. 1/A.) jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 
 
4.) Napirend  
Mucsinyi Levente, a Momentum Mozgalom képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a MOMENTUM MOZGALOM (1077 
Budapest, Rózsa u. 22.) jelölő szervezet jelöltjeként Mucsinyi Levente (2765 Farmos, 
Kossuth Lajos u. 31.) 120 db ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. január 30-án a Pest Megye 
12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. március 5. 
napján Mucsinyi Levente egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot 
nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi általa igényelt ajánlóívet csatolta. Az 
OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az 
alábbiakat állapította meg: Az OEVI 92 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített 
ajánlások száma 625, melyből elfogadható 509. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 
116 darab (többszörös ajánlás miatt: 2 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem 
pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 114 darab). Az érvényes ajánlások 
száma meghaladja az 500-at, így a bizottság nyilvántartásba veheti a jelöltet. 
 
A bizottság megvizsgálja Mucsinyi Leventére leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Mucsinyi Levente jelölti 
nyilvántartásba vételét. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 28/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a MOMENTUM MOZGALOM (1077 
Budapest, Rózsa u. 22.) jelölő szervezet jelöltjeként Mucsinyi Levente (2765 Farmos, 
Kossuth Lajos u. 31.) jelöltet nyilvántartásba veszi. 
 
 
5.) Napirend  
Fekete-Szabó Zsolt, CSALÁDOK PÁRTJA képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a CSALÁDOK PÁRTJA (4558 Ófehértó, 
Alkotmány út 62.) jelölő szervezet jelöltjeként Fekete-Szabó Zsolt (6000 Kecskemét, Petőfi 
Sándor u. 14. 3/7.) 100 db ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 14-én a Pest Megye 
12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. március 5. 
napján Fekete-Szabó Zsolt egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot 
nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi általa igényelt ajánlóívet csatolta. Az 
OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az 
alábbiakat állapította meg: Az OEVI 96 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített 
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ajánlások száma 732, melyből elfogadható 506. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 
226 darab (többszörös ajánlás miatt: 17 darab, egyéb okból: 209 darab). Az érvényes 
ajánlások száma meghaladja az 500-at, így a bizottság nyilvántartásba veheti a jelöltet. 
 
A bizottság megvizsgálja Fekete-Szabó Zsoltra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirenddel kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Fekete-Szabó Zsolt jelölti 
nyilvántartásba vételét. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 29/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a CSALÁDOK PÁRTJA (4558 Ófehértó, 
Alkotmány út 62.) jelölő szervezet jelöltjeként Fekete-Szabó Zsolt (6000 Kecskemét, 
Petőfi Sándor u. 14. 3/7.) jelöltet nyilvántartásba veszi. 
 
 
6.) Napirend  
Antal Péter, az Elégedett Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje nyilvántartásba 
vétele 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2018. március 1-jei ülésen a bizottság már 
döntött Antal Péter nyilvántartásba vételi kérelmének visszautasításáról, mivel az érvényes 
ajánlások szám nem érte el az 500-at. Ezen határozat 2018. március 4-én jogerőre emelkedett. 
Viszont a jelöltnek lehetősége volt arra, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül, 2018. 
március 5-én 16 óráig újabb, érvényes ajánlásokat nyújtson be. Ez részéről meg is történt. Az 
OEVI ezeket az ajánlásokat is leellenőrizte. A korábban benyújtott ajánlóíveket is figyelembe 
kell venni. Így most a bizottságnak döntenie kell a jelölt nyilvántartásba vételéről.   
Az elmondottak alapján az ELÉGEDETT MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (1042 
Budapest, Árpád út 44-46. I. em. 1. ajtó) jelölő szervezet jelöltjeként Antal Péter (2146 
Mogyoród, Orgona utca 19.) postai úton 100 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. 
február 13-án a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Irodájához. 2018. február 27. napján Antal Péter jelölt egyéni képviselőjelölt bejelentésére 
vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz 77 darab ajánlóívet, majd 
2018. március 5-én további 23 darab ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet csatolt. Az OEVI az 
ajánlások ellenőrzését elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 100 darab 
ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 797, melyből elfogadható 500. 
A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 297 darab (többszörös ajánlás miatt: 10 
darab, egyéb okból: 287 darab). Az érvényes ajánlások száma meghaladja az 500-at, így 
javasolja a bizottságnak a jelölt nyilvántartásba vételét. 
 
A bizottság megvizsgálja Antal Péterre leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezeti a bizottságot, hogy van-e észrevételük. Ennek 
hiányában szavazásra bocsátja Antal Péter jelölti nyilvántartásba vételét. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 30/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az ELÉGEDETT MAGYARORSZÁGÉRT 
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MOZGALOM (1042 Budapest, Árpád út 44-46. I. em. 1. ajtó) jelölő szervezet jelöltjét, 
Antal Pétert (2146 Mogyoród, Orgona utca 19.) a nyilvántartásba veszi.  
 
 
7.) Napirend 
Rácz Lajos, a Rend és Elszámoltatás Párt képviselőjelöltje nyilvántartásba vétele 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 
(1102 Budapest, Füzér u. 34/A.) jelölő szervezet jelöltjeként Rácz Lajos (4496 
Szabolcsveresmart, Jókai út 13.) meghatalmazottja által 90 darab ajánlóívre igénylést 
nyújtott be 2018. február 22-én a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Irodájához. 2018. február 28. napján Rácz Lajos 
meghatalmazottja útján egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot 
nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi általa igényelt ajánlóívet csatolta. Ezeket a 
az OEVI leellenőrizte és a bizottság 2018. március 1-jén döntött, arról, hogy Rácz Lajos 
nyilvántartásba vételét visszautasítja, tekintettel arra, hogy nem volt meg az érvényes 500 
ajánlás. Ez a határozat 2018. március 5-én jogerőre emelkedett. Ezt követően Rácz Lajos 
2018. március 5. napján további 30 darab ajánlóívet igényelt, ezen ajánlóíveket még aznap 
benyújtotta az OEVI-hez. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak 
szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 102 darab ajánlóívet dolgozott 
fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 759, melyből elfogadható 506. A rögzített 
ajánlásokból nem volt elfogadható 253 darab (többszörös ajánlás miatt: 3 darab, egyéb 
okból 250 darab). Az érvényes, feldolgozott és rögzített ajánlások száma elérte az 500-at, így 
javasolja a bizottságnak, hogy vegye nyilvántartásba a jelöltet. 
 
A bizottság megvizsgálja Rácz Lajosra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Rácz Lajos jelölti 
nyilvántartásba vételértől szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 31/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 
(1102 Budapest, Füzér u. 34/A.) jelölő szervezet jelöltjeként Rácz Lajos (4496 
Szabolcsveresmart, Jókai út 13.) jelöltet nyilvántartásba veszi.  
 
 
8.) Napirend 
Fehérvári Krisztián, HAJRÁ MAGYARORSZÁG PÁRT képviselőjelöltje 
nyilvántartásba vételének visszautasítása  
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a HAJRÁ MAGYAROSZÁG! PÁRT 
(9730 Kőszeg, Felső körút 8.) jelölő szervezet jelöltjeként Fehérvári Krisztián (1028 
Budapest, Sóvirág u. 7.) meghatalmazottja útján 120 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 
2018. március 1-én a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Irodájához. 2018. március 5. napján Fehérvári Krisztián egyéni képviselőjelölt 
bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi 
igényelt ajánlóívet csatolta. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak 
szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az ajánlóívek közül 3 darab üres volt. Az 
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OEVI 117 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 920, melyből 
elfogadható 384. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 536 darab (többszörös 
ajánlás miatt: 2 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító 
feltüntetése és címeltérés miatt 534 darab). Nem érte el az érvényes ajánlások száma az 500-
at, ezek alapján javasolja a bizottságnak a jelölt nyilvántartása vételének visszautasítását. 
 
A bizottság megvizsgálja Fehérvári Krisztiánra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük a 
napirenddel kapcsolatban. Észrevétel hiányában szavazásra bocsátja Fehérvári Krisztián 
jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 32/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a HAJRÁ MAGYAROSZÁG! PÁRT (9730 
Kőszeg, Felső körút 8.) jelölő szervezet jelöltjeként Fehérvári Krisztián (1028 Budapest, 
Sóvirág u. 7.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
 
 
9.) Napirend 
Teleki Kálmán, A MI PÁRTUNK – IMA képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének 
visszautasítása  
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy A MI PÁRTUNK – IMA (1103 Budapest, 
Gergely u. 68.) jelölő szervezet jelöltjeként Teleki Kálmán (2740 Abony, Mogyoró u. 7016.) 
meghatalmazottja által 90 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 14-én a Pest 
Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. 
március 5. napján Teleki Kálmán egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű 
űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi általa igényelt ajánlóívet csatolta. 
Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az 
alábbiakat állapította meg: Az ajánlóívek közül 17 darab üres volt. Az OEVI 73 darab 
ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 581, melyből elfogadható 357. 
A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 224 darab (többszörös ajánlás miatt: 8 
darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és 
címeltérés miatt 216 darab). Az érvényes 500 ajánlást nem érte el a feldolgozott, rögzített 
ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, hogy utasítsa vissza a jelölt nyilvántartásba 
vételét.  
 
A bizottság megvizsgálja Teleki Kálmánra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Teleki Kálmán jelölti 
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 33/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, mellyel Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottsága A MI PÁRTUNK – IMA (1103 Budapest, Gergely u. 
68.) jelölő szervezet jelöltjeként Teleki Kálmán (2740 Abony, Mogyoró u. 7016.) 
nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
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10.) Napirend  
Kovács László, A HAZA PÁRTJA képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének 
visszautasítása  
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy A HAZA PÁRTJA (5711 Gyula, Fehér-
Körös utca 69.) jelölő szervezet jelöltjeként Kovács László (2740 Abony, Alkotás u. 51.) 100 
darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 19-én a Pest Megye 12. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. március 5. napján 
Kovács László egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az 
OEVB-hez. Az űrlaphoz 96 darab ajánlóívet csatolt. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 
125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: 26 darab ajánlóív 
üres volt. Az OEVI 70 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 
470, melyből elfogadható 398. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 72 darab 
(többszörös ajánlás miatt: 2 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos 
személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 70 darab). Az érvényes 500 ajánlást nem 
érte el a feldolgozott, rögzített ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, hogy utasítsa 
vissza a jelölt nyilvántartásba vételét.  
 
A bizottság megvizsgálja Kovács Lászlóra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Kovács László jelölti 
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 34/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága A HAZA PÁRTJA (5711 Gyula, Fehér-Körös 
utca 69.) jelölő szervezet jelöltjeként Kovács László (2740 Abony, Alkotás u. 51.) 
nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
 
 
11.) Napirend  
Hajdú Attila, az EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT 
DEMOKRATIKUS PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK 
JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT (3352 Feldebrő, 878 hrsz.) jelölő szervezet 
jelöltjeként Hajdú Attila (2750 Nagykőrös, Honvéd u. 11/B/1.) meghatalmazottja útján 130 
darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 15-én a Pest Megye 12. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. március 5. napján Hajdú 
Attila egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-
hez. Az űrlaphoz 129 darab ajánlóívet csatolt. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-
127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 101 darab 
ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 791, melyből elfogadható 0. A 
rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 791 darab tekintettel arra, hogy az ajánlóívek 
egyikén sem szerepelt az aláírást gyűjtő neve és aláírása. Az összes ajánlást le kellett 
rögzítenünk, volt közöttük elfogadható, jó.  Az érvényes 500 ajánlást nem érte el a 
feldolgozott, rögzített ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, hogy utasítsa vissza a 
jelölt nyilvántartásba vételét.  
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Rajta László: ellentmond egymásnak, miért kell megnézni és rögzíteni, amikor alapból 
érvénytelen. 
 
Sziváki Ibolya: igen, de fel kell rögzíteni a rendszerbe mindet, mint érvénytelen ajánlást.   
 
A bizottság megvizsgálja Hajdú Attilára leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Hajdú Attila jelölti 
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 35/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK 
JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT (3352 Feldebrő, 878 hrsz.) jelölő szervezet 
jelöltjeként Hajdú Attila (2750 Nagykőrös, Honvéd u. 11/B/1.) nyilvántartásba vételét 
visszautasítja.  
 
 
12.) Napirend  
Macskó Dániel János, az IRÁNYTŰ PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének 
visszautasítása 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az IRÁNYTŰ PÁRT (2014 Csobánka, 
Üdülők útja 2861 hrsz.) jelölő szervezet jelöltjeként Macskó Dániel János (2730 Albertirsa, 
Külterület IV. 71/1.) 100 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 23-án a Pest 
Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. 
március 5. napján Macskó Dániel János egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 
jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz 100 darab ajánlóívet csatolt. Az OEVI az 
ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat 
állapította meg: Az OEVI 79 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások 
száma 619, melyből elfogadható 438. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 181 
darab (többszörös ajánlás miatt: 2 darab, egyéb okból: 179 darab). Az érvényes 500 
ajánlást nem érte el a feldolgozott, rögzített ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, 
hogy utasítsa vissza a jelölt nyilvántartásba vételét.  
 
A bizottság megvizsgálja Macskó Dániel Jánosra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Macskó Dániel János 
jelölti nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 36/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az IRÁNYTŰ PÁRT (2014 Csobánka, Üdülők 
útja 2861 hrsz.) jelölő szervezet jelöltjeként Macskó Dániel János (2730 Albertirsa, 
Külterület IV. 71/1.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
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13.) Napirend  
Baráth Mónika, a MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK 
PÁRTJA képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a MAGYARORSZÁGON ÉLŐ 
DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA (4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 115. 2/7.) 
jelölő szervezet jelöltjeként Baráth Mónika (6000 Kecskemét, Lukács György u. 2. 3/7.) 
meghatalmazottja útján 150 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 19-én a Pest 
Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. 
március 5. napján Baráth Mónika egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű 
űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi 150 darab ajánlóívet csatolta. Az 
OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az 
alábbiakat állapította meg: Az OEVI 97 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített 
ajánlások száma 718, melyből elfogadható 483. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 
235 darab (többszörös ajánlás miatt: 9 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem 
pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt 226 darab). Az érvényes 500 
ajánlást nem érte el a feldolgozott, rögzített ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, 
hogy utasítsa vissza a jelölt nyilvántartásba vételét.  
 
A bizottság megvizsgálja Baráth Mónikára leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Baráth Mónika jelölti 
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 37/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ 
ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA (4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 115. 2/7.) jelölő 
szervezet jelöltjeként Baráth Mónika (6000 Kecskemét, Lukács Gy. u. 2. 3/7.) 
nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
 
14.) Napirend  
Ungvári Máté, a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének visszautasítása 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (2335 Taksony, Solt u. 6.) jelölő szervezet jelöltjeként 
Ungvári Máté (2700 Cegléd, Rét u. 3.) 100 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. 
február 19-én a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Irodájához. 2018. március 5. napján Ungvári Máté egyéni képviselőjelölt bejelentésére 
vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi 100 darab 
ajánlóívet csatolta. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint 
elvégezte és az alábbiakat állapította meg: A csatolt ajánlóívek közül 33 darab üres volt. Az 
OEVI 67 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 487, melyből 
elfogadható 414. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 73 darab (többszörös 
ajánlás miatt: 2 darab, egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító 
feltüntetése és címeltérés miatt 71 darab). Az érvényes 500 ajánlást nem érte el a 
feldolgozott, rögzített ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, hogy utasítsa vissza a 
jelölt nyilvántartásba vételét.  
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A bizottság megvizsgálja Ungvári Mátéra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Ungvári Máté jelölti 
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 38/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (2335 Taksony, Solt u. 6.) jelölő szervezet jelöltjeként 
Ungvári Máté (2700 Cegléd, Rét u. 3.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
 
 
15.) Napirend  
Suke Éva, a DEMOKRATA PÁRT képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének 
visszautasítása 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a DEMOKRATA PÁRT (1025 Budapest, 
Szépvölgyi út 92/C.) jelölő szervezet jelöltjeként Suke Éva (2750 Nagykőrös, Bajcsy-
Zsilinszky u. 2.) 100 darab ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 22-én a Pest Megye 
12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájához. 2018. március 5. 
napján Suke Éva egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az 
OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi 100 darab ajánlóívet csatolta. Az OEVI az ajánlások 
ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: 
A csatolt ajánlóívek közül 9 nem tartalmazott ajánlást. Az OEVI 91 darab ajánlóívet 
dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások száma 702, melyből elfogadható 460. A rögzített 
ajánlásokból nem volt elfogadható 242 darab (többszörös ajánlás miatt: 4 darab, egyéb 
okból: 238 darab). Az érvényes 500 ajánlást nem érte el a feldolgozott, rögzített ajánlások 
száma, így javasolja a bizottságnak, hogy utasítsa vissza a jelölt nyilvántartásba vételét.  
 
A bizottság megvizsgálja Suke Évára leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Suke Éva jelölti 
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 39/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a DEMOKRATA PÁRT (1025 Budapest, 
Szépvölgyi út 92/C.) jelölő szervezet jelöltjeként Suke Éva (2750 Nagykőrös, Bajcsy-
Zsilinszky u. 2.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
 
 
16.) Napirend  
Farkas Béláné, HALADÓ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT képviselőjelöltje 
nyilvántartásba vételének visszautasítása  
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a HALADÓ MAGYARORSZÁGÉRT 
PÁRT (9774 Gyanógeregye, Petőfi Sándor u. 48.) jelölő szervezet jelöltjeként Farkas Béláné 
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(1181 Budapest, Kossuth L. u. 114.) meghatalmazottja útján 100 darab ajánlóívre igénylést 
nyújtott be 2018. március 1-jén a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Irodájához. 2018. március 5. napján Farkas Béláné 
meghatalmazottja útján egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot 
nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz valamennyi 100 darab ajánlóívet csatolta. Az OEVI az 
ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat 
állapította meg: Az OEVI 100 darab ajánlóívet dolgozott fel, melyeken a rögzített ajánlások 
száma 765, melyből elfogadható 472. A rögzített ajánlásokból nem volt elfogadható 293 
darab (többszörös ajánlás miatt: 24 darab, egyéb okból: 269 darab). Az érvényes 500 
ajánlást nem érte el a feldolgozott, rögzített ajánlások száma, így javasolja a bizottságnak, 
hogy utasítsa vissza a jelölt nyilvántartásba vételét.  
 
A bizottság megvizsgálja Farkas Bélánéra leadott ajánlóíveket. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a 
napirendet illetően. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja Farkas Béláné jelölti 
nyilvántartásba vételétnek visszautasításáról szóló javaslatot. 
 
A 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a 40/2018. (III. 9.) 
számú OEVB határozatát, melynek értelmében Pest Megye 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága HALADÓ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
(9774 Gyanógeregye, Petőfi Sándor u. 48.) jelölő szervezet jelöltjeként Farkas Béláné (1181 
Budapest, Kossuth L. u. 114.) nyilvántartásba vételét visszautasítja.  
 
 
17.) Napirend  
A külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok 
által leadott szavazatok megszámlálására szavazatszámláló bizottság kijelölése 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Ve. 292. § (1) bekezdése szerint: „az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazást megelőző 8. napig 
kijelöli a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok 
által leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési egyéni választókerület 
székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot, amely nem lehet a Ve. 78. § szerint 
kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága.” 
 
A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókör az átjelentkezett választópolgárok szavazatinak 
leadására szolgál. Ez Cegléden a 2. számú szavazókörben, a Református Általános Iskolában 
működő szavazatszámláló bizottság. Ezt nem lehet kijelölni. 
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy 2018. április 8-án a választás napján 19 óra a szavazatok 
leadási határideje. A most kijelölt 7. sz. szavazókör nem bont urnát, leragasztja és behozza az 
OEVI-hez. Ennek a biztonságos őrzéséről intézkedünk.  
A 2. sz. szavazókörben történik az átjelentkezett választópolgárok szavazatainak 
összegyűjtése. Ezeket másnap fel kell vinni a Nemzeti Választási Irodához, aki átjelentkezett 
választó, az annak a választókerületnek a szavazólapját kapja meg, ahol ő állandó lakcímmel 
rendelkezik. Tehát ha idejön egy budapesti lakos, az nem a 12. sz. választókerület jelöltjeit 
tartalmazó szavazólapot, hanem az adott budapesti kerület jelöltjeit tartalmazó szavazólapot 
kapja meg és azon szavaz. A külképviseletekről is beszállítják a leadott szavazatokat. A 
Nemzeti Választási Irodánál megtörténik az egyéni választókerületek szerinti szavazólapok 
szétválogatása és a választást követő héten a választási irodának fel kell mennie Budapestre. 
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Ekkor megkapjuk azokat a szavazólapokat, amelyek a 12. sz. OEVK-hoz tartoznak. A most 
kijelölt szavazatszámláló bizottság összeül, felnyitja az urnát, belekeveri a kapott 
szavazólapokat és akkor számolják meg a szavazatokat.  
Ezek alapján most a választási iroda a külképviseleteken leadott szavazatok, valamint az 
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására javasolja 
kijelölni Cegléden a 7. számú szavazókörben működő szavazatszámláló bizottságot, amely 
Cegléd, Malom tér 2. szám alatt lévő óvodában található. Négy évvel ezelőtt is ez volt. Ebben 
a szavazókörben - az elmondottak alapján - a választás napján nem történik szavazat 
számlálás. 2018. április 14-ig kell ezeket megszámolni és eddig kell az OEVB-nek döntenie a 
végleges eredményről.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a választási iroda 
javaslatáról. 
 
Dr. Ványi Ambrus: kéri az elnök asszonyt, hogy a szavazás előtt kérdezze meg, hogy van-e 
kérdés, észrevétel.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 
javaslatuk. 
 
Dr. Ványi Ambrus: kérdezi, hogy ceglédi viszonylatban ez a 7. sz. szavazókör mekkora. 
 
Sziváki Ibolya: általános, 700-800 fő között van a választópolgárok száma. 
 
Dr. Ványi Ambrus: melyik a legkisebb, mert azt lenne célszerűbb szerinte kijelölni. 
 
Sziváki Ibolya: nincs jelentősége. A legkisebb az a 19. sz. szavazókör, amely 
Kecskéscsárdánál van.  
 
Dr. Ványi Ambrus: ez az egy urna nem lesz felbontva április 8-án. Annál pontosabb adatok 
lesznek a választás napján. Hány fős ez a szavazókör? 
 
Sziváki Ibolya: 200 fő körül van, külterület. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: a DPMG Zrt. gépműhelyében található.  
 
Dr. Ványi Ambrus: javasolja, hogy akkor a 19. számú szavazókör, a legkisebb létszámú 
választópolgárt tartalmazó szavazókör legyen kijelölve. Meg vannak már a szavazókörök 
bizottsági tagjai? Sokkal pontosabb adatokat kaphatunk ezáltal.  
 
Sziváki Ibolya: még nincs.  
 
Dr. Szomorú Márta: mi volt a 7. sz. szavazókör kiválasztásának indoka? 
 
Sziváki Ibolya: négy évvel ezelőtt is ez volt és van már tapasztalata a jegyzőkönyvvezetőnek 
és a bizottsági tagoknak. Előre láthatólag ugyanazok lesznek most is beosztva. 
 
Dr. Ványi Ambrus: nem érzi a szakmai felkészültségi igényt, amit ez követel.  
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Szabó Zoltán: nem tudjuk, hogy mennyien fognak külképviseleten szavazni, így szerinte 
mindegy, hogy melyik szavazókört jelöljük ki. 
 
Rajta László: javasolja, hogy maradjanak az OEVI javaslatánál. Ha nagyságrendileg ugyanaz 
a külképviseleteken leadott, akkor ne lehessen semmiféle következetést levonni, hogy ez 
hogyan változatta meg a végleges eredményt. Lényeg, hogy semmiféle konklúziót ne lehessen 
levonni abból, hogy a külföldi vagy az átjelentkezett szavazatok milyen irányba tolták el a 
választást. Úgy véli, egy nagyobb szavazókör jobb lenne.  
 
Dr. Ványi Ambrus: pont ezért javasolta a kisebb létszámút. Hiszen a külföldi szavazatok 
borítékban lesznek, nem lehet tudni a szavazatokat. Viszont ha abban az egy körzetben az 
egyik párt kap valamennyi százalékot, itt pedig kap 15-ször annyit, akkor vélelmezhető 
valamiféle választási csalás, amit nem észlel az iroda. 
 
Sziváki Ibolya: az urnába összekeverik a szavazatokat.  
 
Dr. Ványi Ambrus: de a darabszámot tudják, hogy mennyit tesznek bele. Azt tudjuk, hogy 
mennyit adnak ki. Több nem lehet benne, a kevesebbel nincs probléma. Ne hogy az legyen, 
hogy 500-at vesznek fel és leadnak 2000-et.  
 
Sziváki Ibolya: tudjuk, hogy a Nemzeti Választási Irodától mennyit kapunk, bele lesz keverve 
az urnába. Azt nem lehet tudni, hogy hol adták le a szavazatot.  
 
Dr. Ványi Ambrus: úgy véli, hogy a javaslata nem befolyásolja a szavazat titkosságát. Az 
lenne a legjobb, ha egy teljesen üres urnában, egy önálló szavazókörben adnák le a 
külképviseleti és az átjelentkezett szavazatokat. 
 
Sziváki Ibolya: azért van ez a keveréses rendszer, hogy ne lehessen következtetni az 
eredményre.  
 
Rajta László: ha külön szavazókör lenne, akkor lehetne következtetni a külföldi szavazók 
politikai beállítottságára. Nagyobb esetében nem lehet levonni semmiféle konzekvenciát. 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: szavazásra bocsátja az OEVI javaslatát. 
 
Dr. Ványi Ambrus: felhívja az elnök asszony figyelmét, hogy volt egy javaslata, amelyről 
szavaznia kell a bizottságnak. Két szavazást kell csinálni. Elutasíthatja a javaslatát a bizottság, 
de meg kell azt is szavaztatni.  
 
Prohászka Mónika: Dr. Ványi Ambrus javaslatát, illetve annak felvételét is szavaztatni kell.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet szavazásra bocsátja Dr. Ványi Ambrus javaslatát, 
miszerint a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó 
választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására az országgyűlési egyéni 
választókerület székhely településén, Cegléden a 19. számú szavazókörben működő 
szavazatszámláló bizottságot (2700 Cegléd, DPMG Zrt. kecskéscsárdai gépműlye).  
 
Dr. Ványi Ambrus: először az igen szavazatokat kell kérni. 
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Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: megállapítja, hogy a 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 
1 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el Dr. Ványi Ambrus módosító javaslatát. 
 
Dr. Ványi Ambrus: most kell a másik javaslatról szavaztatnia az elnök asszonynak.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet szavazásra bocsátja az OEVI javaslatát, miszerint a 
külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által 
leadott szavazatok megszámlálására az országgyűlési egyéni választókerület székhely 
településén, Cegléden a 7. számú szavazókörben működő szavazatszámláló bizottságot (2700 
Cegléd, Malom tér 2., óvoda) jelöli ki. 
 
Megállapítja, hogy a 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen, 1 nem szavazattal a határozatot 
elfogadta és meghozta a 41/2018. (III. 9.) OEVB határozatot, mely értelmében Pest Megye 
12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a 
külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok 
által leadott szavazatok megszámlálására az országgyűlési egyéni választókerület 
székhely településén, Cegléden a 7. számú szavazókörben működő szavazatszámláló 
bizottságot (2700 Cegléd, Malom tér 2., óvoda) jelöli ki. 
 
 
18.) Napirend 
Javaslat büntetőfeljelentés megtételére 
 
Sziváki Ibolya: Tájékoztatja a jelenlévőket, az előző bizottsági ülésen döntött az OEVB arról, 
hogy felkéri a választási iroda vezetőjét, hogy tegyen hivatalból feljelentést ismeretlen tettes 
ellen, bizonyos jelölő szervezetek által leadott ajánlóívek vonatkozásában a választás, a 
népszavazás és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja miatt.  A most elfogadott ill. visszautasított jelöltek esetében az ellenőrzés során 
szintén ugyanazt állapította meg a választási iroda, hogy ugyanezek a személyek szerepelnek 
az ajánlóíveken. A március 1-jei bizottsági ülésen is hangsúlyozták, hogy voltak 
elhalálozottak is az ajánlóíveken. Az elhalálozottak ajánlásánál szerepelt a halott személy 
aláírása is az íven. Kigyűjtötte a három elhunyt személy adatait, és volt, aki 11 ajánlóíven 
szerepelt, és volt olyan is, aki csak 8 ajánlóíven. De például az egyik jelölő szervezet által a 
jelölt által leadott ajánlóíveknek két oldalán lévő ajánlásokat szúrópróbaszerűen megnézte, 
hogy egy-egy személy hány ajánlást tett, hány ajánlóívet írt alá. Volt, aki 18-at. Ha most mind 
a tizennyolcat összevetnék, biztos, hogy tizennyolcféle aláírást találnának.  
 
Dr. Ványi Ambrus: azt lehet-e tudni, hogy melyik pártnál vagy kisebb szervezetnél 
szerepelnek ezek a nevek? 
 
Sziváki Ibolya: igen. Azoknak az esetében, akiknek már a múltkor a büntetőfeljelentést 
kezdeményezték, ill. most szintén erre tesz javaslatot a NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS 
MEGBÉKÉLÉS PÁRT, a MAGYAR MUNKÁSPÁRT, a HAZA MINDENKIÉ PÁRT, a 
JÓLÉTI MAGYARORSZÁGOT PÁRT, az ÉRTÜNK ÉRTETEK – A HITELES PÁRT, a 
DEMOKRATA PÁRT, az IRÁNYTŰ PÁRT, a HALADÓ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT,  
és a HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT esetében. Tehát a mostani bizottsági ülésre ezen 
jelölő szervezetek esetében javasolja az OEVI, hogy kérjék fel a választási iroda vezetőjét, 
hogy a szükséges büntetőfeljelentést megtegye. 
 
Dr. Ványi Ambrus: a Néppártot mondta legelőször?  
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Sziváki Ibolya: a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt, a Magyar Munkáspárt… 
 
Dr. Ványi Ambrus: a Munkáspárt nem volt ma tárgyalva, vagy igen? 
 
Sziváki Ibolya: lehet, hogy ma nem volt tárgyalva, de az elmúlt bizottsági ülésen, hétfőn volt, 
de akkor nem volt ilyen napirendi pont (büntetőfeljelentés tárgyban), mert megvárták, hogy 
leellenőrizzenek mindenkit, és egyben lehessen tárgyalni róla.  
Kéri, hogy döntsön a bizottság a büntetőfeljelentés megtételében.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottságot, van-e kérdés, észrevétel a 
napirendhez? Ennek hiányában szavazásra bocsátja a feljelentésről szóló javaslatot.  
 
Dr. Ványi Ambrus: kéri a bizottság elnökét, hogy a szavazásnál pontosítsa, hogy mire 
szavaznak, igen, nem vagy tartózkodás. Meg kell jelölni, mit szavaztat.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: kérdezi a bizottságot, ki az, aki támogatja, hogy az 
előzőekben ismertetett szervezetek ellen a büntetőfeljelentést megtegyék?  
Megállapítja, hogy az 7 tagú bizottság jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen szavazattal a 
következő döntést hozta: 
 

42/2018. (III. 9.) számú OEVB döntés 
 

Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága felkéri a 
Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájának 
vezetőjét, hogy tegyen hivatalból feljelentést ismeretlen tettes ellen az alábbi jelölő 
szervezetek által leadott ajánlóívek vonatkozásában a választás, a népszavazás és európai 
polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt: 
 

- NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS MEGBÉKÉLÉS PÁRT (1133 Budapest, 
Hegedűs Gyula u. 104. fsz. 1.) 

- MAGYAR MUNKÁSPÁRT (1046 Budapest, Munkácsy Mihály u. 51/A.) 
- HAZA MINDENKIÉ PÁRT (4483 Buj, Kossuth u. 5.) 
- JÓLÉTI MAGYARORSZÁGOT PÁRT (1096 Budapest, Telepy u. 18. fsz. 2.) 
- ÉRTÜNK ÉRTETEK – A HITELES PÁRT (1144 Budapest, Zsivora park 2-4. 7. em. 

171.) 
- DEMOKRATA PÁRT (1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/C.)  
- IRÁNYTŰ PÁRT (2014 Csobánka, Üdülők útja 2861 hrsz.) 
- HALADÓ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (9774 Gyanógeregye, Petőfi Sándor u. 

48.) 
- HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT (9730 Kőszeg, Felső körút 8.) 

 
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: a határozatok ellen a meghozatalától számított három 
napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a 
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be 
úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 12-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezés 
benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.  
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Szivák Ibolya: ismerteti, hogy összesen 46-an igényeltek ajánlóíveket a 2018. évi 
országgyűlési képviselő választásokra. A 46 jelöltből 14-en nem nyújtottak be E1 jelű űrlapot, 
tehát nem kívántak indulni a választásokon, csak visszahozták az ajánlóíveket ill. egyetlen 
esetben vissza sem hozták. 32-en kérték a nyilvántartásba vételüket, ebből 17-et vett a 
bizottság nyilvántartásba, 15-öt elutasított. 
Az OEVI feldolgozta mindezeket, 2772 ajánlóívet dolgozott fel az iroda, általában 
mindegyiken 8 ajánlás szerepelt. Ezúton megköszöni az OEVI minden munkatársának a 
határozatok előkészítését, az ajánlások ellenőrzését és azt a munkát, amíg a bizottság elé 
terjeszthették a javaslatokat döntésre.  
Tájékoztatja a bizottságot, hogy hétfőn 13:30-tól tartja az OEVB a soron következő ülését, 
amelyen a szavazólap imprimálására kerül sor. Az adatokat az OEVI leegyezteti, átadja a 
nyomdának, és megkapják a szavazólap mintát kinyomtatva. Erről kell majd döntenie a 
bizottságnak, hogy elfogadja-e azt vagy sem. Amikor erről a bizottság dönt, a fellebbezési 
határidő még nem telik le, tehát elképzelhető, hogy olyan személyek is rajta lesznek, akik 
esetleg még 16 óráig fellebbezést nyújtanak be, tehát nem lesz jogerős a nyilvántartásba 
vételük. De amikor ez kiderül, a következő napokban a rendszeren keresztül jelzik a választási 
irodának, tehát azok a személyek semmiképpen nem szerepelnek majd a szavazólapon, akik 
arra nem jogosultak.  
Elkészítették a mai bizottsági ülésre a bírságokról a határozati javaslatokat, de az utolsó 
pillanatban kellett változtatni rajta, egyeztetni kellett a Nemzeti Választási Irodával. Vannak 
olyan jelöltek, akik nem az összes ajánlóívet nyújtották be határidőben, vagy pedig egyáltalán 
nem nyújtották be. Hétfőn 12 db ilyen határozati javaslatot terjesztenek majd a bizottság elé.  
A 46 jelöltből tehát 14-en nem kérték a nyilvántartásba vételt, viszont ebből a 14-ből egyetlen 
személy van, aki vissza sem hozta az ajánlóíveket. Erről hétfőn fog dönteni a bizottság.  
 
Farkasné dr. Piroska Emőke Erzsébet: amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, megköszöni 
a részvételt, és bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
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