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BOZS6K| ISIV,N (EGYUTT A MAGYAR KISEBBSEGEKERT ES HATRANYOS HELYZTITOEKERT
PART) egy6ni orszeggyt6si k6pvisel6jelaltk6nt t1ften6 nyiMentaftesba vetercr6t

N6gred Megyei 02. szem(t orszegg.yabsi Egyeni vebszt'keruteti vehsztasi Bizottseg
I(tovabbiakban:
vehszhsi Bizottseg) BozsoKI IsrvAN 7300 Komt6, lpari 0t 22. sz6m atatti takos AZ EGYATT A MAGYAR KISEBBSEGEKERT ES HATRANYOS HELYZETOEKERT

-

orszaggyUl6si kepvisel6jel6ltkent t6ft6n6 nyilv6ntaftesba v6tel6t visszautasitja.

PART

JEI6I?J6NCK

A

hatarozat ellen - annak meghozahat'l szemibtt heron (3) napon betiit - a k'zponti
nevjegyzekben szerepb velaszt6pobar, jel6lt, jet6t6 szervezet, bvebbd az agyben
termeszetes 6s jogi szen6ly, jogi szemelyis6g nelktjli szervezet szem'lyesen, levetbei a 02. 'rinteft
szem1
oE)/B-nel e660 Balassagyarnat, Rek6czi feiedetem 0t 12. szed bbfaxon (06-3s-300-782) vagy
elektronikus lev'lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseftesre hivatkozitssal, itietve a
vdlasztdsi bizottsdg merlegelesi jogkoreben hozoft dantese etlen,itletekmentesen fellebbez,st nv1ithat
be, a Nemzeti valasztasi Bizoftsdgnak (1399 Budapest, pf.: s47) cimezve. A fellebbezest
kell
beny(tjtani, hogy az a hatarozat meghoza;bhtd szemitott harmadik napon 16,00 6rdig meg6rkei)en.
^gy

Indokolas:
Bozsdki btuen, 7300 Koml6, lpari

0t 22. szem ahtti takos k6fte

a

2018. 6vi orszeggyfrt1si

kepvisercvelaszhson N1gr^d megye 02. szem0 egy6ni vAlaszt'keriiteteben kepvisetdielottkent tatten6
nyilv1ntaftasba v6tet6t az EcyaTT
MAGYAR KTSEBBSEGEKERT
HATRANyos
HELYZET0EKERT PART jetattjeke .

A
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A vabsztesi Bizoftseg mege apitotta, hogy Bozs6ki lstuan, nyituentuftasba v6tet irer) k'relme a
jogszabalyokban Emasztott kavetehenyeknek nem felel meg, a jelaftseghez szukseges
ajenasok szema 91 db, nem 6ri el az 6bzezat.
'rvenyes
A feldolgozott ajenbivek sz6ma 76 db, a ragzitett ajenbsok szema 600, ebb6t etfogadhat' ajenas 91
dP volt, 5 db tdbbszdrds ai6nl6s volt, ellen6n6sre tovdbbitott 4 db, egy6b okb6t nem etfogadhat6 500
db.

126. g b) pontja alapjen 6N6nyes az
adataival teljes kdrhen megegyezik.

A ve.

az ajenas, ametynek

adatai

a k'zponti n'vjegyzek

Az 500 egyeb okb6l nem elfogadhat1 ajentas kdztit a tegtobbszar el6fordul6 hibaiizenet a ,,Nem
szerepel a nevjegyzekben", ,,Hibds szem'lyi azonosit6", ,,Az adoft vehszteson nincs szavaz6ioga.
Egyeb hibakent fordult el6, hogy nem egyezett a vezet6kn6v, az ut6n6v, a helyis6g-, es/vagy az
utcanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekinteftel Bozs1ki lstv'nnak, a 2018. 6vi orszeggyfibsi k'pvisercvetasztilson Nlgred
megye 02. szenu egyeni velaszt6kenibrcben kepvisel'jetottkent bfteno nyilvAntafteliba v'tete a
rendelkez6 reszben foglaltak szeint visszautasitasra kerUlt.

A,ha6rozat az orszeggyfrEsi k6pvisel6k vebszftserd sz6t6 2011. 6vi ccllt. taNeny 2.6s 6 g-ain, a
vahszftsi eljdr6sr6l sz6l6 2013. 6vi xxxvl. t6rv6ny (tov1bbiakban: ve.) 44-49.
s-;in, a 124-i27. sain, 132. s-en, a jogovosratr'l sz6b ftjekozhhs a ve. 10. s G) bekezd6s6n, 22i.
s-en, 2n. es 224.
(2) bekezdes b) pontien, 6s az i etekekr1t sz6t6 1990. evi xcttt. t6rv6ny 33.s
!-a.in' ? 297: $
e)
bekezd6s 1.) pontjen ahpul.
A bizoftseg ftiekoztatia a kdrelmez1t, hogy a fellebbezdsnek taftalmaznia kelt a fe ebbez's jogatapjet

(iogszabelys'ftesre hivatkozits, illetve a vahs esi bizoftseg m'rtegetesi jogk'rben hozott daitese, a
fellebbezes beny1t1jenak neveL bkcim't (sz6khety6t) 6a ha, tax6iietat
6z6kheu6t6t) etter _
poshi eftesircsi cimet, a fellebbezes benyIjbjenak szemelyi azonosircjet, illetve
ha a kafonon etA,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vAlaszt6po\er nem rendetkezik szem1tyi azonosit1val, a
magyar 1llampolgarseget igazol' okirabnak tipusat 6s szemat, vagy jelol' szervezet vagy mes

-

a

A

bir6sagi nyilventaftesba vetefi szamet.
fellebbezes bftalmazhatja
beny0jt6jenak telefaxszamet vagy elektronikus bvebimeL illet5leg kezbesitesi megbizottjanak nevet
es blefaxsz1met vagy elektronikus levelcimeL

szervezet eseteben

A

bizoftsag Ejekoztatja bvebba

a

kerehez6t, hogy

a

fellebbezes

a

valaszhsi bizoftseg

hatArozaftnak meghozahleig visszavonhat1, ugyanakkor a velaszqsi bizoftsAg az eljarA$ hivatalb'l
folytathatja.
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