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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Magyarország köztársasági elnöke – az Alaptörvény 9. cikkének (3) bekezdés e) pontjában 
meghatározott jogkörében – 2014. július 23-án kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásának időpontját, mely 2014. október 12-e. 
 
A választási eljárás lebonyolításában kiemelt szerepük van a független, kizárólag a 
törvénynek alárendelt választási bizottságoknak. E testületek feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 
 
Azt, hogy melyik választási típusban, mely választási bizottságok működnek közre, a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) határozza meg. A 
következő táblázatban röviden öszefoglaltam, hogy a bizottságokat mely képviselő-testületek 
és mikor választják meg: 
 
 

Választási bizottság A bizottságot megválasztó 
testület 

A bizottság 
megválasztásának időpontja 

szavazatszámláló bizottság 
(SZSZB; egy szavazókörös 
településen nincs SZSZB, 
feladatait a HVB látja el) 

a települési önkormányzat 
képviselő-testülete 

az országgyűlési képviselők 
általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás 
napja előtti huszadik napon 

helyi választási bizottság 
(HVB) 
 

a települési önkormányzat 
képviselő-testülete 

a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános 
választásának kitűzését követően, 
legkésőbb a szavazás napja előtti 
negyvenkettedik napon 

országgyűlési egyéni választó-
kerületi választási bizottság 
(OEVB) 

az országgyűlési egyéni 
választókerület székhelye szerinti 
település képviselő-testülete 

az országgyűlési képviselők 
általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás 
napja előtti negyvenkettedik 
napon 

területi választási bizottság 
(TVB) 

a fővárosi, megyei 
önkormányzat közgyűlése 

a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
általános választásának 
kit űzését követően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti 
negyvenkettedik napon 

Nemzeti Választási Bizottság 
(NVB) 

az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási 
Bizottság választott tagjai 
megbízatásának lejártát megelőző 
kilencven napon belül 

 
 
A Ve. 21.§-a alapján a Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) három tagját, 
valamint póttagjait a megyei közgyűlés választja meg. 
 
A TVB tagjainak személyére a területi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
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A Ve. 17-18. §-a a választási bizottságok tagjaival szemben szigorú feltételeket határoz meg: 
1.  

o az SZSZB-nek és HVB-nek csak a településen; 
o az OEVB-nek csak az országgyűlési egyéni választókerületben; 
o a TVB-nek csak a megyében, illetve a fővárosban; 
o az NVB-nek csak magyarországi 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja; 
(Ve. 17. § (1) bekezdés) 

2. a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, háznagy, képviselő, 
alpolgármester, jegyző (főjegyző), másik választási bizottság tagja, választási iroda 
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt. (Ve. 18. § 
(1) bekezdés) 

3. Az előzőekben jelzetteken túl nem lehet a bizottság választott tagja párt tagja, a 
választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, valamint a választókerületben 
induló jelölt hozzátartozója, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi 
államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel 
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, 
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 
közalkalmazott kivételével, állami vezető. (Ve. 18. § (2) bekezdés) 
 

A jelen előterjesztésben szereplő személyek előzetesen nyilatkoztak, hogy a jelölést 
elfogadják, megválasztásuk esetén a megbízást elvállalják; megfelelnek a Ve. 17. § (2) 
bekezdésében támasztott követelménynek: azaz az országgyűlési képviselőválasztáson 
jelöltként indulhatnak; nem áll fenn velük szemben a Ve. 18. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenségi ok; valamint hozzájárulnak a személyüket érintő napirendi pont 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
A most megválasztásra kerülő bizottsági tagok megbízatása – a Ve. 33. § (3) bekezdés a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően – a következő általános választásra megválasztott 
választási bizottság alakuló üléséig tart. 
A póttagok bevonására abban az esetben kerül sor, amennyiben a választási bizottság 
választott tagja meghal, lemond, megbízatása törvényes feltételei megszűnnek vagy vele 
szemben összeférhetetlenség megállapítására kerül sor. Ebben az esetben a póttagok 
bizottsági munkába történő bevonására megválasztásuk sorrendjében kerül sor. 
 
Az előterjesztésben szereplő jelöltek rövid életrajzi ismertetőit az előterjesztés melléklete 
tartalmazza. 
 
Ezúton is jelzem, hogy a választási bizottságok további egy-egy tagját a választókerületben 
jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezetek, illetve független jelölt bízza meg. A megbízott 
tagokra a Ve. 17. § (2) bekezdésében és a 18. § (2) bekezdésben meghatározott korlátozás 
nem vonatkozik. A megbízott tagokat a szavazás napját megelőző tizenhatodik napig 
(szeptember 26-ig) lehet a választási bizottságok elnökeinél bejelenteni. 
 
A választási bizottságok választott (és megbízott) tagjai – a Ve. 37. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint a megyei közgyűlés elnöke előtt esküt tesznek. 
Amennyiben a TVB tagjai jelen közgyűlésen megválasztásra kerülnek, eskü- vagy 
fogadalomtételükre a testület ülését követően sor kerül, így az érdemi munka – egyebek 
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között az alakuló ülés megtartása, TVB elnökének, valamint elnök-helyettesének 
megválasztása – haladéktalanul megkezdődhet. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat támogatására: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság 
tagjainak, póttagjainak megválasztására 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 21. §-ában foglalt rendelkezés alapján a Nógrád Megyei Területi 
Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 

 
tagjának: 
 
- dr. Adamkó István (3100 Salgótarján, Füleki u. 84.); 
- dr. Bódis Pál (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 9.); 
- Petrás László (3170 Szécsény, Varsányi út 2/e.) 
 
póttagjának: 
 
- Bagó Ibolya Mária (3060 Pásztó, Alkotmány út 98.) 
- Tóthné Kállói Mária (3070 Bátonyterenye, Móra Ferenc út 9.) 
 
szám alatti lakosokat megválasztja. 

 
2. Amennyiben a TVB tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból megszűnik, a 

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a bizottság névsorának a közgyűlés hivatalos lapjában 
történő közzétételéről. 
Határidő: 2014. augusztus 19. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2014. augusztus 4. 
 
 

dr. Barta László 
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az 51-52/2014. ikt. sz. előterjesztés melléklete 
 

 
 

A Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság tag- és póttag-jelöltjeinek bemutatása 
 
 
Dr. Adamkó István – tag jelölt 
3100 Salgótarján, Füleki u. 84. 
1950. július 30-án született Budapesten. 1978-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán. 1990. év közepén önálló jogtanácsosi munkaközösséget alapított 
kollégáival, amely 1991-ben átalakult ügyvédi munkaközösséggé. 1991. szeptember 1-jétől 
egyéni ügyvédként tevékenykedik, 2001-től saját ügyvédi irodát vezet. Nagy választási 
tapasztalattal rendelkezik, több cikluson át látta el a TVB elnöki feladatait. 
 
Dr. Bódis Pál – tag jelölt 
2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 9. 
1960. január 29-én született Balassagyarmaton. Szülővárosában érettségizett, majd 1978-ban 
felvételt nyert az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1984-ben szerzett diplomát. 
1984-től jogtanácsos a Magyarnándori Állami Gazdaságban, 1994-től egyéni ügyvédként, 
1999-től ügyvédi iroda tagjaként, illetve tulajdonosaként dolgozik Balassagyarmaton. 
Korábban volt már a TVB tagja, póttagja. 
 
Petrás László – tag jelölt 
3170 Szécsény, Varsányi út 2/e. 
1960. február 29-én született Terényben. Középiskolai tanulmányai befejezése után 1978-ban 
felvételt nyert a gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karának 
nappali tagozatára, ahol 1984-ben okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki diplomát szerzett. 
1987-ben mérnöktanári diplomát, majd 1991-ben mezőgazdasági gépesítési műszaki fejlesztő 
szakmérnöki diplomát kapott. 1997-től a szécsényi AGRO-Help Kht. ügyvezető igazgatója 
volt. 2011 tavaszától a PC Mérnökiroda ügyvezető igazgatója. Eddig három cikluson át látta 
el a TVB elnökhelyettesi feladatait. 
 
Tóthné Kállói Mária – póttag jelölt 
3070 Bátonyterenye, Móra Ferenc út 9. 
1964. november 20-án született Pásztón. 1983-tól óvodapedagógusként dolgozik, melyhez 
kapcsolódó főiskolai végzettségét 1988-ban szerezte meg a Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskolán. 1996-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskolán óvodai menedzser minősítést 
szerzett. 1997-től, mint megyei óvodai szaktanácsadó dolgozik a Nógrád Megyei Pedagógiai 
Intézetnél, illetve jelenleg Bátonyterenye város 4 tagóvodájának vezetését végzi. Korábban 
volt már a TVB póttagja. 
 
Bagó Ibolya Mária – póttag jelölt 
3060 Pásztó, Alkotmány út 98. 
1965. augusztus 13-án született Pásztón. Szakképesítését tekintve mérlegképes könyvelő, 
illetve adótanácsadói végzettséggel is rendelkezik. 1983 és 1984 között az ÉLGÉP 5. sz. 
pásztói gyáregységénél dolgozott, majd 1985-től 2009-ig az OTP Pásztói fiókjának vezető 
helyettese volt. 2010-től jelenleg is a MERLITO Értékpapír Zrt. pénzügyi vezetője. Korábban 
látott el választási bizottsági tagi feladatokat. 
 


