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Rajnek R6bert (NEMZET| EjYaTTM0K5DES ES ME}BEKELES ?ART) egy6ni orszaggyabsi
kE pv i se I 1je I 6 ltke nt t6ft6 n 6 nyi tv' n ta ft6 sb a v6te I 6 16 I

A

N6gr6d Megyei 02. szemt Orszeggytltesi. Egy'ni Vebszt6kerAleti Vehsztesi Bizotts^g
(ovabbiakban: v'laszftsi Bizotts1g) RAJNAK ROBERT, 2163 V5crdt6t, pet6fi t6r 21. szem atatti
lakos - a NEMZETI EGYaTTMUK)DES ES MEGBEKELES ?ART jet,ftjenek _ orszSggyfit^si
k6 pvi se I 6j e 16 I tke nt tO ft 6 n 6 n y i lv d nta fte s b a vete rct v i s sza utas i tja.

A

haarozat ellen - annak meghozatal1t6l szemibtt h6rom (3) napon bettjl - a k,zponti
nevjegyzekben szerepb velaszt6pober, jel6lt, jel6l6 szeruezet, tov6bb6 az iigyben 6rintett
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szenelyiseg n6lktJli szervezet szem1lyesen, levalben a 02. szem1
OEVB-nel e660 BalassagyarmaL Rak1czi fejedetem 0t 12. szed telefaxon (06-3*300-782) vagy
elektronikus lev1lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysqft'sre hivatkozessal, illetve a
vehsztesi bizoftseg nerbgel1si jogkareben hozott dantese ellen,illet'kmentesen fellebbezest ny1jthat
be, a Nemzeti V6lasztdsi Bizofts1gnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fellebbez'st 1gy kell
beny1jtani, hogy az a ha6rozat meghozafulArcl szemlbtt harmadik napon 16,00 6rAig meg'rkezzen.

Indokoles:
Rajnek R6beft, 21ffi Vecret6t, Pet'fi ter 21. sz^m alatti takos k6fte a 2018. 6vi orszeggyijt1si
kepvisebvelaszfison N6gred megye 02. szem1 egyeni vebszt6keriibrcben kepvisel'jel,ltke bft6n6
nyilvdntartdsba vetetet a NEMZETT EcyATTM0KODES ES MEGBEKELES ?ART jetattjekent.

A Vebszasi Bizoftseg mege apitofta, hogy Rajnek R6beft jelalt nyilvAntaftesba vetel irenfi k'retme a
jogszabelyokban Emasztott kdvetelmenyeknek nem felel meg, a jel'tts1ghez szijksages 6N6nyes
ajdnl1sok szdma 326 db, nem 6ri el az AtszezaL
A feldolgozott ajdnl6ivek sz6ma 100 db, a r1gziteft ajanbsok sz6ma 784, ebb6l effogadhat6 ajenas
326 db volt, 70 db tObbsz6r6s aj1nl1s volt, ellendrzesre tov6bbitott g db, egy6b okb6l nem effogadhat6
379 db.

A Ve. 126. S b) pontja

alapjen eN'nyes az az ajenhs, ametynek adatai a k'zponti n6vjegyz6k
adataival teljes k5rqen megegyezik.
A 379 egydb okb6l nem elfogadhat6 ajenas kazul a legtobbszar el6fordut6 hibaazenet a ,,Nem
s erepe! a nevjegyzekben", ,,Hibes szem1lyi azonosit6", ,,Az adott vehszteson nincs szavaz6joga.
Egy6b hibakant fordult el6, hogy nem egyezett a vezet6kn6v, az ut6n6v, a hetyis6g-, es/vagy az
urcanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Rajnek R6bertnek a 2018. evi

orszeggyfrrcsi k'pvisebvehszteson N6gr6d
megye 02. szemt egyeni vehszt1keruleteben kepvisel1jel1ltk6nt taften' nyituentartAsba vetele a
rendelkez6 r'szben foglaltak szerint visszautasiasra kertilt.

A haffirozat az orszeggylircsi kepvisel1k vatasz6ser1l sz6t6 2011. evi cc l. t6rv6ny 2.6s 6. g-;in, a
valaszrcsi euerasr6l sz6l6 2013. 6vi xxxvt. t1rveny (tovebbiakban: ve.) 44-49. S-ain, a 124-127.
Sain, 132. S-en, a jogoNoslatr6l sz'b Ejekozhas a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. S-an, 223. es 224.
$-ain, a 297. $ (2) bekezdds b) pontjan, es az ittet'kekr't sz6t6 1990. 6vi XC t. t6N6ny 33.5 e)
bekezdes 1.) pontjen ahpul.
A bizoftsdg Hiekoztatia a k6relmez6t, hogy a feltebbez\snek taftalmaznia kelt a fetlebbez6s jogatapj6t
Aogszabelysaftasre hivatkozes, illetve a vdlaszt1si bizoftsag mertegel'si jogkorben hozoft dionT6se), a

fellebbezes beny1jt6jdnak nevet, lakcim6t (sz6khety6t) es ha a tak;im6t6l (sz6khety6t6t) etter
postai 4ftesitesi cimeL a fellebbezes beny(ijbjenak szemelyi azonosircjet, illetve ha a kutfotd,n 6t6,
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez' vehszt6pobar nem rendetkezik szem'tyi azonosit6val, a
magyar elhmpolgerseget igazol6 okiraftnak tipuset 6s szemet, vagy jet6t6 szervezet vagy mes
szervezet eseteben
birdsagi nyilvAntart4sba veteli szemet.
fetlebbezes hftalmazhatja

-

a

-

A

beny0ibienak telefaxszemet vagy elektronikus tevdlcimet, itlet,leg kezbesitesi megbizoftjenak nev6t
es

bbfaxszem

vagy elektronikus lev6lcim6t.

brzoftseg Eiekoztatia tovebbe a k6retmez6t, hogy a feltebbez's a vehsztasi bizoftseg
4
ha.tArozaftnak meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkor a vdtasztdsi bizottsdg az eljere$ hivatatb6l
folytathatja.

f*-K
t tti;l

#

fr:]nr.,&

