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Berecz Zsolt (ÉRTONK I~RTETEK - A HITELES PÁRT) egyéni országgyűlési képviselőjelOltként
t<Jrlénő nyilvtmtarlásba vételérOl

A Nógrád Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni VálasztókerOleti Választási Bizottság
(továbbiakban: Választási Bizottság) BERECZ ZSOLT 3100 Salgótarján, Szerpentin út 4. szám alatti
lakos - az ÉRTONK ÉRTETEK - A HITELES PÁRT je/O/tjének - országgyűlési képviselőjeloltként
tOrlénő nyilvántarlásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen - annak meghozatalától számltott három (3) napon belOl - a kOzponti
névjegyzékben szereplő választópolgár, jeiOlt, jel6lő szervezet, továbbá az ogyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkOli szervezet személyesen, levélben a 02. számú
OEVB-nál (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levélben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabálysMésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkOrében hozott dOntése ellen,illetékmentesen fellebbezést nyújthat
be, a Nemzeti Választási Bizottságnak (1399 Budapest, Pf.: 547) elmezve. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az a határozat meghozatalától számltott harmadik napon 16,00 óráig megérkezzen.

In dokolás:

Berecz Zsolt 3100 Salgótarján, Szerpentin út 4. szám alatti lakos kérle a 2018. évi országgyűlési
képviselőválasztáson Nógrád megye 02. számú egyéni választókerOletében képviselőjelöltként tOr1énő
nyilvántarlásba vételét a ÉRTONK ÉRTETEK - A HITELES PÁRT je/o/tieként.

A Választási Bizottság megállapltotta, hogy Berecz Zsolt nyilvántarlásba vétel iránti kéreime a
jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, a jeIoltséghez szokséges érvényes
ajánlások száma 305 db, nem éri el az ötszázat.

A feldolgozott ajánlólvek száma 69 db, a rögzitett ajánlások száma 537, ebbOl elfogadható ajánlás
305 db volt, 5 db t<Jbbszörös ajánlás volt, egyéb okból nem elfogadható 215 db.
A Ve. 126. § b) pontja alapján érvényes az az ajánlás, amelynek adatai a kOzponti névjegyzék
adataival teljes kOrOen megegyezik.
A 215 egyéb okból nem elfogadható ajánlás kOzOI a legtöbbször előforduló hibaOzenet a ,Nem
szerepel a névjegyzékben', ,Hibás személyi azonosltó', .Az adott választáson nincs szavazó joga.
Egyéb hibaként fordult elő, hogy nem egyezett a vezetéknév, az utónév, a helyiség-, és/vagy az
utcanév, hiányos volt alakclm.

A fentiekre tekintettel Berecz Zsoltnak a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztáson Nógrád megye
02. számú egyéni vá/asztókerOletében képviselőjelöltként tOrlénő nyilvántarlásba vétele a rendelkező
részben foglaltak szerint visszautasltásra kerOlt.

A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCII/. törvény 2. és 6. §-án, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 44-49. §-ain, a 124-127. §-
ain, 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223. és 224.
§-ain, a 297. § (2) bekezdés b) pontján, és az illetékekrOl szóló 1990. évi XCII/. t<Jrvény 33.§ (2)
bekezdés 1.) pontján alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogya fellebbezésnek tarlalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
üogszabálysérlésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkOrben hozott dontése), a
fellebbezés benyújtójának nevét, lakelmét (székhelyét) és - ha a lakclmétől (székhelyétől) eltér-
postai Mesltési elmét, a fellebbezés benyújtó jának személyi azonosltóját, illetve ha a kOIfOldon élő,
magyarországi lakclmmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosltóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelO/ő szervezet vagy más
szervezet esetében ablrósági nyilvántarlásba vételi számát. A fellebbezés tarlalmazhatja
benyújtó jának telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét, illetőleg kézbesltési megblzottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét.

mailto:valasztas@balassagyarmat.hu,


A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogya fellebbezés a választási bizottság
határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból
folytathatja.


