HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

105/2014.(X.16.) HVB h a t e r o z a t a
Sz. A. 6s F. A. eftal benytjtott kifogas etbireteserdt
Balassagyarmati Helyi Vdlaszt6si Bizoftseg ( bvAbbiakban: HVB) a velaszt^si eueresr6l sz6t1 2013.
6vi XXXVI. t'rveny ( a bvebbiakban: Ve.) 307/PS 0) bekezd's a) pontja fogtatt haask'reben euerva,
F. A. ( .....lakos.) 6s Sz. A. ( ...lakos) eltal 2014. okt6ber 15. napjen, szem'lyesen benytjtott a
balassagyarmati 800. szem nemzetisegi szavaz'kor szavazatszenhb bizoftsegenak tev'kenysege
ell en- b e n y tjtoft kifog est

-

6rdem

i vizsgalat nelkiil

el

utasitja.

A

ha6rozat ellen - annak meghozabht'l szemibtt herom (3) napon beliit - a k'zponti
nevjegyzekben szereprc velaszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tov6bb6 az agyben erintett
brmeszetes 6s jogi szen6ly, jogi szem6lyis6g n'lkaili szervezet szem1lyesen, lev'tben a Helyi
Vebszftsi Bizottsegnel (2660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedetem 0t 12. sz6m), tetefaxon (06-35-3OO782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabalys'tt'sre hivatkozessal, ittetve a
velaszasi bizoftsdg merlegelasi jogkoreben hozott dantese ellen, ilbrckmentesen fellebbez6st
ny1jthat be a N6gred Megyei TerAleti Vdlaszt6si Bizoftsegnak (3100 Salg6tarj6n, R6k6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbeze$ Igy kell benytjtani, hogy az 2014. okt6ber h6 19. napjen 16,00 6rdig
megerkezzen.

Indoko6s
A Ve. 2085 6ftelm6ben kifogdst a vehsztesra irenyad6 jogszabely, illetve a valasztes es a valaszasi
eljer1s alapelveinek megs€ftesere hivatkozessal a k1zponti n6vjegyzekben szerepl1 vAlaszt6polg6r,
jelAlt, jel6l6 szeruezet, tovAbbd az Agyben 6inteft termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyis^g
nelkAli szervezet ny(tjthat be. A kifog6st Igy ke beny1jtani, hogy az legkesabb a seretmezett
jogszabelyseftes elk1vercseffil szemibtt harmadik napon megerkezzen a kifoges ebireasera
haftskorrel es i erckesseggel rendelkez1 velasztesi bizoftseghoz.

A kifogest irAsban

- szem6lyesen, levalben, telefaxon vagy elektronikus leveben eljuttatva - lehet

beny(tjtani. A kifogesnak taftalmazni kell:

jogszabelyseft's megjel1l1sdt
jogszabelyseftes bizonyitekait
c) a kifoges beny0jbjenak nevet, lakcimet ( szekhelyet) 6s - ha a lakcimet1l ( sz6khelyet6t) efter
postai
cim6t
d) a kifoges
beny'jrcjenak szemelyi azonosircjeL i etve ha a kiilfold'n 616, magyarorszegi hkcimnel
'ftesitesi
nem rendelkez1 vehszt6polger nem rendelkezik szemqlyi azonosft6val, a magyar e ampoqerseget
igazol6 okiratAnak tipuset 6s szameL vagy a jebl6 szeNezet vagy mes szervezet eseteben a bir6segi
a)
b)

a
a

-

n y il ve n ta

ft esb a-vdte I i sz e m 6t.

A beadvAnyoz6 kifogesa nem taftalmazza

a

jogszabelys6tt6s bizonyit6kait.

A bir6 gyakorlat egybehangz6 annak tekinteteben, hogy

A vebszbsi bizottseg hivatalb6l bizonyiasi
"
eljerest nem folytathat le jogorvoslati eueres kerercben,
kizer6bg a kerehez1 aftat ercteft
bizonyirckokat 6ft6kelheti." F6varosi bir'seg 25. Kpk.45.119/2006/3 szemt vegzese; bvebbe ,, A
tdNenyb6l egy4ftehten k1vetkezik, hogy a t5rvenyseft'sekre vonatkoz6 bizonyltekokat a
k'relmez5nek kell szolgAltatnia, 6s nem bizonyitesi indifuenyt el5terjeszteni..." Szabo/cs
Bereg Megyei Bir'sdg 1. Kvk.20.780/2006/3 v6gz's.

-

Szatmer

-

Fentiek alapjen - bkintettel arra, hogy a kerelmez1 a kerelmehez mell€kelt boritdkban nem
tan1valbmesokat, csak neveket 6s cimeket csatolt - a helyi vdlasztitsi bizoftseg 6 espontja szerint
nem bizonyitekokat terjeszteft el6, puszt'n bizonyftesi inditvdnyt.

A

fentiek mellett a helyi vebszftsi bizoftseg mindenkeppen rogziteni kivenja, hogy a ,hizonyiasi
inditvenykent" megjeldlt nevek, cimek sok esefben alkalmatlanok voltak arra, hogy abb6l pontosan
beazonosithat6 legyen, hogy a kerelmez6 kit kiven bn(rke meghallgaftatni. (.....)

A bizoftseg rogzitette, hogy a Ve. 2125 @ bekezdes b) pontja szerint a kifogesnak a v^lelmezett
jogszabelysertes bizonylt'kait is taftalmazni kell. A blr'segi valamint a Nemzeti Vehsztesi Bizoftsdgi

a kifoges ercbrjesztese soren a jogszabelysertesre vonatkoz' konkr't
Ve. szabAlyaival 1sszhangban a kifogestevdnek kell szolg6ltatnia. A bizonyitek a
rebvens rcnyek tekinteteben szolgdltatott, illetve ezek megAllapiasa erdekeben felhaszneharc
bizonylt6k. A velaszt^si eljAresban szabott rovid hateridSk es az euerdsok somm4s jellegebdl ad1d6an
a vehszftsi szervek els5sorban a k6relmez6 6ltal csatolt bizonyitdkokat tudjdk 6tl6kelni.

joggyakotat szerint
bizonyitekot

a

A fentiekben megjelAft kAtelezd taftalmi elem hienya esercn a Ve. 2155 c) bekezd6se alapj'n 6rdemi
vizsgelata nem alkalmas, ez6ft azt
vizsgebt nalkal el kell utasitani. Mindezek alapjen a HVB a
2155 c) pontja alapjdn - mely szerint
a kifoge$
vizsgSlat nelkul el kell utasitani, ha az nem
'rdemi
tartalmazza a Ve. 2125 G) bekezdeseben foglaltakat,
'rdemi - a rendelkez5 reszben foglaltak szeint
haErozott.

A bizoftseg ftjekoztatja a kerelmez1t, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapj1t
(jogszabelyseft'sre hivatkozes, illetve a velaszt^si bizoftseg merlegelasi jogkorben hozott danrcsq, a

-

-

fellebbezes benyljbjenak nevet, lakclmet (sz6khely6t) es ha a lakclmet5l (sz6khely6t6l) elt1r
postai €ftesitesi cimeL a fellebbezes beny0jbjenak szemelyi azonosit6jdt, illetve ha a kAff1ld'n 616,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez5 vehszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampolgerseget igazol' okira6nak tipuset 6s szemAt, vagy jel6l6 szervezet vagy mAs

szervezet eset+ben

a

birdsegi nyilvenhftesba veteli sza)m(tt. A fellebbezes taftalmazhatja

beny0jt6jenak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet,
6s telefaxszem vagy elektronikus levelclmeL

i

et6leg k1zbesitesi megbizoftjenak nevet

bizoftseg Ej6koztatja bvebbe a kerehez1t, hogy a fe ebbezes a velaszftsi bizoftseg
hahrozaanak meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszasi bizoftseg az eljere* hivatalb6l

A

folytathatja

.

A haErozat a Ve. 2125

() -

(2) bekezdese, 2145

- 2155, 307/PS ()

jogoNoslatr6l sz6b Ej€kozhas a Ve. 2215, 223 - 2255-a alapjen
Xclll. rcNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pon$en alapul.

6s

bekezdes a) pontja,a

az ilbrckekrcl sz6l6 1990.6vi

Balassagyarmat, 2014. okt1ber 16.
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