JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2018. március 09. napján Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (3300 Eger, Dobó István tér 2.) Jegyzői Irodájában a Heves Megyei 01.
számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Holtzer Olivér elnök
Ábry Zoltán elnökhelyettes
Csontosné Bodnár Gyöngyi tag
Ecsedi Tamás József tag
Dr. Hegedűs Csaba tag
Dr. Csarnó Ákos tag
Dr. Gyula Zoltán tag
dr. Kiss Benedek Jegyzőkönyv-vezető

Dr. Holtzer Olivér elnök üdvözli az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a
Bizottság határozatképes, mivel az esküt, vagy fogadalmat tett tagok több mint fele
jelen van.
Dr. Holtzer Olivér ismerteti az ülés napirendi pontját.
1.

Döntés Lakatos Adrienn a Tenni Akarás Mozgalom Jelöltjének nyilvántartásba
vételének elutasításáról.

2. Döntés Botosné Oláh Szabina az Elégedett Magyarországért Mozgalom
Jelöltjének nyilvántartásba vételének elutasításáról.
3. Döntés Kovács András a Kell az Összefogás Párt Jelöltjének nyilvántartásba
vételének elutasításáról.
4. Döntés Németh Zoltán a Magyar Munkáspárt Jelöltjének nyilvántartásba
vételének elutasításáról.
5. Döntés Varga Anikó Csilla a Magyar Igazság és Élet Pártja Jelöltjének
nyilvántartásba vételéről.
6. Döntés Csapó Gyöngyi az Origó Párt Jelöltjének nyilvántartásba vételéről.
7. Döntés Murza Attila az Együtt a Magyar Kissebbségekért és Hátrányos
Helyzetűekért Párt Jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról.
8. Döntés Boldizsár Árpádné a Haza Pártja Jelöltje nyilvántartásba vételének
elutasításáról.
9. Döntés Komora Viktória a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Jelöltjének nyilvántartásba vételéről.

10. Döntés Dr. Csorba László Független képviselő - jelölt nyilvántartásba
vételéről.
11. Döntés Berecz Anett a Haza Mindenkié Párt Jelöltjének nyilvántartásba
vételéről.
12. Döntés Lajtos Boglárka a Hajrá Magyarország! Párt Jelöltjének nyilvántartásba
vételéről.
13. Döntés Farkas László a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Jelöltje nyilvántartásba vételének elutasításáról.
14. Döntés Suha József a Tenni Akarók Magyarországi Pártja Jelöltje nyilvántartásba
vételének elutasításáról.
15. Döntés Horváth Barbara a Szegény Emberek Magyarországért Párt Jelöltjének
nyilvántartásba vételéről.
16. Döntés Surányi Henrik a Jó Út Magyar Polgári Párt Jelöltje nyilvántartásba
vételének elutasításáról.
17. Döntés Dr. Kovács Krisztián, az Iránytű Párt jelöltjének nyilvántartásba vétele
elleni kifogásról.
18. Döntés Tokár Zsolt, az Értünk Értetek – A Hiteles Párt jelöltjének
nyilvántartásba vétele elleni kifogásról.
19. Döntés Bátori Tamás, a Demokrata Párt jelöltjének nyilvántartásba vétele elleni
kifogásról.

1. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Lakatos Adrienn a Tenni
Akarás Mozgalom képviselő-jelöltje, 130 db ajánlóívet igényelt, melynek nagy részét
2018. március 05-én leadta. Az OEVI munkatársai 2018. március 05.-én 90 db ajánlóívet
dolgoztak fel és 659 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 433 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Lakatos Adrienn-nek, a Tenni Akarás Mozgalom képviselő jelöltjének
nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Lakatos Adrienn-nek a Tenni
Akarás Mozgalom képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.

7 igen
2. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Botosné Oláh Szabina az
Elégedett Magyarországért Mozgalom képviselő-jelöltje, 130 db ajánlóívet igényelt,
melynek nagy részét 2018. március 05-én leadta. Az OEVI munkatársai 2018. március
05.-én 97 db ajánlóívet dolgoztak fel és 689 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 445 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Botosné Oláh Szabinát az Elégedett Magyarországért Mozgalom
képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Botosné Oláh Szabiná-nak az
Elégedett Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét
utasítsa el.
7 igen
3. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Kovács András a Kell az
Összefogás Párt képviselő-jelöltje, 130 db ajánlóívet igényelt, melynek nagy részét 2018.
március 05-én leadta. Az OEVI munkatársai 2018. március 05.-én 90 db ajánlóívet
dolgoztak fel és 640 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 476 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Kovács András-nak a Kell az Összefogás Párt képviselő jelöltjének
nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Kovács András-nak a Kell az
Összefogás Párt képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.
7 igen
4. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Németh Zoltán a Magyar
Munkáspárt képviselő-jelöltje, 120 db ajánlóívet igényelt, melynek nagy részét 2018.
március 05-én leadta. Az OEVI munkatársai 2018. március 05.-én 77 db ajánlóívet
dolgoztak fel és 577 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 422 db

A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Németh Zoltán-nak a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének
nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Németh Zoltán-nak a Magyar
Munkáspárt képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.
7 igen
5. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Varga Anikó Csilla a Magyar
Igazság és Élet Pártja képviselő-jelöltje, 90 db ajánlóívet igényelt, melyből 2018.
március 05-én 90 db-ot leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 06.-án 72 db
ajánlóívet dolgoztak fel és 571 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 503 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, ezért Varga Anikó Csillát, a Magyar Igazság és Élet Pártja képviselő jelöltjét
nyilvántartásba veszi.
Ecsedi Tamás József jelzi, hogy kifogással kíván élni a jelölt nyilvántartásba vétele iránt.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Varga Anikó Csillá-t a Magyar
Igazság és Élet Pártja képviselő jelöltjét vegye nyilvántartásba.
5 igen 2 nem

6. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Csapó Gyöngyi az Origó Párt
képviselő-jelöltje, 90 db ajánlóívet igényelt, melyből 2018. március 05-én 90 db-ot
leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 06.-án 90 db ajánlóívet dolgoztak fel és
642 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 503 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, ezért Csapó Gyöngyit, az Origó Párt képviselő jelöltjét nyilvántartásba veszi.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Csapó Gyöngyi-t az Origó Párt
képviselő jelöltjét vegye nyilvántartásba.
5 igen 2 nem

7. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Murza Attila az Együtt a
Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt képviselő-jelöltje, 100 db
ajánlóívet igényelt, melyből 92 db-t 2018. március 05-én leadott. Az OEVI munkatársai
2018. március 06.-án 76 db ajánlóívet dolgoztak fel és 603 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 411 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Murza Attila, az Együtt a Magyar Kisebbségekért és Hátrányos
Helyzetűekért Párt képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Murza Attilá-nak az Együtt a
Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt képviselő jelöltjének
nyilvántartásba vételét utasítsa el.
7 igen
8. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Boldizsár Árpádné a Haza
Pártja képviselő-jelöltje, 100 db ajánlóívet igényelt, melyből 100 db-t 2018. március 05én leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 07.-én 49 db ajánlóívet dolgoztak fel és
345 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 317 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Boldizsár Árpádné, a Haza Pártja képviselő jelöltjének nyilvántartásba
vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Boldizsár Árpádné-nak a Haza
Pártja képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.
7 igen
9. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Komora Viktória a Sportos és
Egészséges Magyarországért Párt képviselő-jelöltje, 150 db ajánlóívet igényelt, melyből
2018. március 05-én 150 db-ot leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 07.-én 82 db
ajánlóívet dolgoztak fel és 575 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 506 db

A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, ezért Komora Viktóriát, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
képviselő jelöltjét nyilvántartásba veszi.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Komora Viktóriá-t a Sportos és
Egészséges Magyarországért Párt képviselő jelöltjét vegye nyilvántartásba.
5 igen 2 nem
10. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dr. Csorba László Független
képviselő-jelölt, 100 db ajánlóívet igényelt, melyből 2018. március 05-én 100 db-ot
leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 07.-én 75 db ajánlóívet dolgoztak fel és
545 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 502 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, ezért Dr. Csorba László Független képviselő-jelöltet nyilvántartásba veszi.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Dr. Csorba László Független
képviselő jelöltet vegye nyilvántartásba.
7 igen
11. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Berecz Anett a Haza
Mindenkié Párt képviselő-jelöltje, 150 db ajánlóívet igényelt, melyből 2018. március 05én 150 db-ot leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 07.-én 108 db ajánlóívet
dolgoztak fel és 839 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 503 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, ezért Berecz Anett, a Haza Mindenkié Párt képviselő jelöltjét nyilvántartásba
veszi.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Berecz Anett-et a Haza Mindenkié
Párt képviselő jelöltjét vegye nyilvántartásba.
5 igen 2 nem
12. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Lajtos Boglárka a Hajrá
Magyarország! Párt képviselő-jelöltje, 120 db ajánlóívet igényelt, melyből 2018. március

05-én 120 db-ot leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 07.-én 117 db ajánlóívet
dolgoztak fel és 922 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 504 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, ezért Lajtos Boglárká-t, a Hajrá Magyarország! Párt képviselő jelöltjét
nyilvántartásba veszi.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Lajtos Boglárká-t a Hajrá
Magyarország! Párt képviselő jelöltjét vegye nyilvántartásba.
5 igen 2 nem
13. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Farkas László a Független
Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt képviselő-jelöltje, 125 db ajánlóívet igényelt,
melyből 125 db-t 2018. március 05-én leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 07.én 70 db ajánlóívet dolgoztak fel és 530 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 374 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Farkas László, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Farkas László-nak a Független
Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét
utasítsa el.
7 igen
14. napirend:

Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Suha József a Tenni Akarók
Magyarországi Pártja képviselő-jelöltje, 100 db ajánlóívet igényelt, melyből 100 db-t
2018. március 05-én leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 08.-án 86 db
ajánlóívet dolgoztak fel és 680 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 490 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Suha József, a Tenni Akarók Magyarországi Pártja képviselő jelöltjének
nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:

Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Suha József-nek a Tenni Akarók
Magyarországi Pártja képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.
7 igen
15. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Horváth Barbara a Szegény
Emberek Magyarországért Párt képviselő-jelöltje, 100 db ajánlóívet igényelt, melyből
2018. március 05-én 100 db-ot leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 08.-án 82 db
ajánlóívet dolgoztak fel és 655 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 503 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, ezért Horváth Barbará-t a Szegény Emberek Magyarországért Párt képviselő
jelöltjét nyilvántartásba veszi.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Horváth Barbará-t a Szegény
Emberek Magyarországért Párt képviselő jelöltjét vegye nyilvántartásba.
5 igen 2 nem
16. napirend:
Dr. Holtzer Olivér Elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy Surányi Henrik a Jó Út
Magyar Polgári Párt képviselő-jelöltje, 82 db ajánlóívet igényelt, melyből 82 db-t 2018.
március 05-én leadott. Az OEVI munkatársai 2018. március 08.-án 73 db ajánlóívet
dolgoztak fel és 583 ajánlást rögzítettek, melyből
-Elfogadható: 353 db
A Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, ezért Surányi Henrik a Jó Út Magyar Polgári Párt képviselő jelöltjének
nyilvántartásba vételét elutasítja.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Surányi Henrik a Jó Út Magyar
Polgári Párt képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét utasítsa el.
7 igen
17. napirend:
Dr. Holtzer Olivér tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dr. Kovács Krisztián, az Iránytű Párt
jelöltjének nyilvántartásba vétele ellen kifogás érkezett be. A kifogást benyújtó a
kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 122.
§ (2) bekezdésében foglalt követelmény hiányára alapítja. A Ve. 122. § (2) bekezdése
kimondja, hogy „Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.”

dr. Kiss Benedek, OEVI Tag tájékoztatja a Bizottságot, hogy az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként
indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtettee a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500
érvényes ajánlást. Ezen felül a bejelentést az országgyűlési képviselők választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. melléklete szerinti (E1
jelölésű) nyomtatvány felhasználásával kell megtenni.
A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások
ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének –
teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal. A Ve. 125. § (3) bekezdése szerint az ajánló választópolgár azonosítását
és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi
névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való
összevetéssel kell elvégezni. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha
„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív
benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a
választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék
adataival teljeskörűen megegyeznek,
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.
A Ve. 127. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a
választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási
bizottságot.
Ahogyan az a fentiekben idézett törvényi rendelkezésekből is kiderül, az ajánlások
ellenőrzése az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladata. Az ajánlások ellenőrzése
során a választási iroda nem mérlegelési jogkörében jár el, mivel a Ve. 126. §-a
egyértelműen rögzíti, hogy mely ajánlások fogadhatók el érvényesnek.
Dr. Holtzer Olivér tájékoztatja a Bizottságot, hogy a fenti jogszabályhelyek alapján a
Bizottságnak nincs hatásköre az aláírások vizsgálatára.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Dr. Kovács Krisztián, az Iránytű
Párt jelöltjének nyilvántartásba vétele ellen kifogást utasítsa el.
5 igen 2 nem

18. napirend:
Dr. Holtzer Olivér tájékoztatja a Bizottságot, hogy Tokár Zsolt, az Értünk Értetek – A
Hiteles Párt jelöltjének nyilvántartásba vétele ellen kifogás érkezett be. A kifogást
benyújtó a kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a
továbbiakban: Ve.) 122. § (2) bekezdésében foglalt követelmény hiányára alapítja. A Ve.
122. § (2) bekezdése kimondja, hogy „Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját
kezűleg aláírja.”
dr. Kiss Benedek, OEVI Tag tájékoztatja a Bizottságot, hogy az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként
indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtettee a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500
érvényes ajánlást. Ezen felül a bejelentést az országgyűlési képviselők választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. melléklete szerinti (E1
jelölésű) nyomtatvány felhasználásával kell megtenni.
A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások
ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének –
teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal. A Ve. 125. § (3) bekezdése szerint az ajánló választópolgár azonosítását
és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi
névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való
összevetéssel kell elvégezni. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha
„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív
benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a
választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék
adataival teljeskörűen megegyeznek,
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.
A Ve. 127. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a
választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási
bizottságot.
Ahogyan az a fentiekben idézett törvényi rendelkezésekből is kiderül, az ajánlások
ellenőrzése az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladata. Az ajánlások ellenőrzése
során a választási iroda nem mérlegelési jogkörében jár el, mivel a Ve. 126. §-a
egyértelműen rögzíti, hogy mely ajánlások fogadhatók el érvényesnek.

Dr. Holtzer Olivér tájékoztatja a Bizottságot, hogy a fenti jogszabályhelyek alapján a
Bizottságnak nincs hatásköre az aláírások vizsgálatára.
Határozati javaslat:
Dr. Holtzer Olivér elnök javasolja, hogy a Bizottság Tokár Zsolt, az Értünk Értetek – A
Hiteles Párt jelöltjének nyilvántartásba vétele ellen kifogást utasítsa el.

5 igen, 2 nem
19. napirend:
Dr. Holtzer Olivér tájékoztatja a Bizottságot, hogy Bátori Tamás, a Demokrata Párt
jelöltjének nyilvántartásba vétele ellen kifogás érkezett be. A kifogást benyújtó a
kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 122.
§ (2) bekezdésében foglalt követelmény hiányára alapítja. A Ve. 122. § (2) bekezdése
kimondja, hogy „Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.”
dr. Kiss Benedek, OEVI Tag tájékoztatja a Bizottságot, hogy az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként
indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtettee a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500
érvényes ajánlást. Ezen felül a bejelentést az országgyűlési képviselők választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. melléklete szerinti (E1
jelölésű) nyomtatvány felhasználásával kell megtenni.
A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások
ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének –
teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal. A Ve. 125. § (3) bekezdése szerint az ajánló választópolgár azonosítását
és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi
névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való
összevetéssel kell elvégezni. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha
„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív
benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a
választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék
adataival teljeskörűen megegyeznek,
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

