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VALASZTASI BIZjTTSAG

Mezei Antar rRAN"T0 ,A^rf3J;rj!: !',:::lri;,i i{r?iJii!,uonun, ,unun6 nyitvintarrdsba
vetel6r5l

A N6grAd Megyei 02. szamI orszeggyabsi Egyeni vahszt6kerateti vataszftsi Bizottsdg
(tovdbbiakban: valasztesi Elizotbe MEZEI ANTAL,3041 Hehaton, s1gveri Endre utca 26. szam
alatti lakos - az IRANYT1 PART jetattjenek - orszeggy16si k6pvisel6jet6ttk6nt t6ften6 nyiventart^sba
veblet vissza utasitj a.

A haErozat ellen - annak meghozahbt'l sz1mitott h6ron (3) napon beliit - a k'zponti
n9ujegyzdkben szereprc vehsztopoqar, jelalt, iel6l6 szervezet, tovdbb| az iigyben 

'rintettrcrmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyis^g n'lkijti szeNezet szem'lyesen, levetbei a 02. szam1
oEvB-nel (2660 Balassagyarmat, Rak^czi fejedetem 0t 12. sz6m) telefaxon (06-3s-300-TB2) vagy
elektronikus levalben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabetys'rtesre hivatkozlssal, ilietve a
vdlasztdsi bizottsdg merlegelesi jogkdreben hozott ddntese etlen,ittetekmentesen feltebbezlst ny1jthat
be, a Nemzeti vdlaszt€tsi Bizofts,gnak (1399 Budapest, pf.: s47) cimezve. A fellebbez^st (tAi kett
benyljtani, hogy az a haterozat meghozataletd szemibft harmadik napon 16,00 6reig meg6rkeizen.

Indokol6s:

Mezei Antal, 3041 Hehalom, sagveri Endre utca 26. szdm atafti lakos k6fte a 2019. 6vi orszaggyfrt1si
kepvisebvebszason N6gred megye 02. szem0 egyeni vabsztdkeriiteteben kepviset'jetattk'niiorten,
nyilventaftasba vetel't a tRANyT0 pART jel1ltjekent.

A vehsztesi Bizoftsag megdllapitofta, hogy Mezei Antat jet,tt nyituenhftesba vetet iren k'retme a
iogszabdlyokban tamasztott k,vetelm6nyeknek nem felel meg, a jel'tts1ghez sztjks1ges eN'nyes
ajenasok szema 369 db, nem 6ri el az 6tsz6zat.

A feldolgozott ajdnl'ivek szema 98 db, a r'gzitett ajenasok szema 76s, ebb6t etfogadhat' ajenhs
3^69 ttb volt, 25 db tobbszaros ajenas volt, e en1rzesre bvebbitoft 0 db, egy6b okb6t nen etfogadhat,
371 db.

A Ve. 126. S b) pontja alapjen eNenyes az az ajenbs, amelynek adatai a k,zponti n6vjegyz6k
adataival teljes kOrnen megegyezik.
A 371 egyeb okb5l nem elfogadhat1 ajen6s kozat a legtdbbszor et1fordut6 hibaijzenet a ,,Nem
s:erepe! a neviegyz6kben", 

"Hibas szem'lyi azonosit6", ,,Az adott vetaszason nincs szavaz6joga.
Egy6b hibakent fordult el6, hogy nem egyezeft a vezet6kn6v, az ut6n6v, a helyis6g-, 6stuagy az
utcan6v, hiAnyos volt a lakcim.

A fentiekre tekinteftel Mezei Antalnak a 2018. 6vi orszaggytttesi kepvisetlvalaszhson N6gr6d megye
02. szem(t egy4ni velasztoktlrulet'ben kdpvisel1jetottkent t6ft6n6 nyitvAntaftasba v^tete i rendetkez6
reszben fogl alta k szerint visszautasitesra kerUlt.

A.haftrozat az orszaggyfrlesii kepvisel1k v'laszftserd sz6l6 2011. 6vi ccl . torveny 2. es 6_ S-iin, avebsztesi eljaresr6l sz6t6 2013. evi xxxvt. t6rv6ny (tovdbbiakban: ve.) 44-49. S-;in, a 124-i27. s-ain' 132. $-6n, a jogovosra ol sz6r6 Ejekozhas a ve. 10. s (3) bekezd6s6n,22i. s-en,223.6s 224.
s-ain, a 297. s Q) bekezd+s b) pontjen, es az ittet'kekr1t Joto tggo.6vi XCI:I t6rv6ny 33.s e)bekezd1s 1 .) ponqen atapul.

A bizoftseg hiekoztatia a kerelmez^t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kelt a fefiebbez^s jogalapjet
Aogszabelysenesre hivatkozes, illetve a velaszbsi bizotts^g merleget'si jogk'rben hozott dioit6se)', a
fellebbez's beny,Iojenak nev6t, takcim't (sz6khety6t) 6s - ha A tak;ii6t6t (sz6khety6t6t) ett6r -postai eftesitesi cimet, a fellebbezes benyIjt6jenak szemelyi azonosit1jet, iltetve ha a ka6o6an etA,
magyarorszegi bkcimmel nltm rendelkezd velaszt1pober nem rendetkezik szem1tyi azonosit1val, a
magyar e ampolgarseget igazol' okiraanak tipuset 6s szemet, vagy jelat' szervezet vagy mes
szervezet eseteben a bir'sagi nyilventart^sba veteti szemet. A fellebbezes taftalriizhatia



beny,Ioienak telefaxszemat vagy elektronikus levelclmeL i et'leg kezbesit6si megbizottjenak nevet
6s telefaxszd m^t vagy elektroniku s levelcl met.
A bizotts1g tdjakoztatja bvabbe a kerelmez1t, hogy a fettebbez's a valasztesi bizofts6g
haftroza6nak neghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a v6lasztdsi bizottseg az e\ere$ hivatalb'l
folytathatja.


