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Mojzes Donna (CSALÁDOK PÁRT JA) egyéni országgyOlési képvisel6jel61tként tMén6
nyilvántartásba véte/ér61

A Nógrád Megyei 02. számú OrszággyO/ési Egyéni VálasztókeriJleti Választási Bizottság
(továbbiakban: Választási Bizottság) Mojzes Dorina 2600 Vác, ZrInyi Miklós utca 4. szám alatti lakos
- a CSALÁDOK PÁRTJA jel61tjének - országgyOlési képvisel6jel61tként tMén6 nyilvántartásba véte/ét
visszautasftja.

A határozat ellen - annak meghozatalától számltott három (3) napon beliJl - a k6zponti
névjegyzékben szerepl6 választópolgár, jel611, jel616 szervezet, továbbá az iJgyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkiJli szervezet személyesen, levélben a 02. számú
OEVB-nál (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levélben (valasztas@balassagyarmal.hu), jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlege/ési jogk6rében hozott d6ntése 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:

Mojzes Dorina 2600 Vác, Zrinyi Miklós utca 4. szám alatti lakos kérte, a 2018. évi országgyO/ési
képvisel6választáson Nógrád megye 02. számú egyéni választókeriJletében képvisel6jel61tként tMén6
nyilvántartásba vételét a CSALÁDOK PÁRTJAjel61tjekénl.

A Választási Bizottság megállapltotta, hogy Mojzes Dorina nyilvántartásba vétel iránti kéreime a
jogszabályokban támasztott k6vetelményeknek nem felel meg, a jel61tséghez SZiJkséges érvényes
ajánlások száma 279 db, nem éri el az 6/százal.

A feldolgozott ajánlólvek száma 72 db, a r(jgzltett ajánlások száma 526, ebMI elfogadható ajánlás
279 db volt, 28 db t6bbsz6r6s ajánlás voll, ellen6rzésre továbbItott 8 db, egyéb okból nem elfogadható
211 db.
A Ve. 126. § b) pontja alapján érvényes az az ajánlás, amelynek adatai a k6zponti névjegyzék
adataival teljes kOrOen megegyezik.
A 211 egyéb okból nem elfogadható ajánlás kOziJl a legt6bbsz6r el6forduló hibaiJzenet a .Nem
szerepel a névjegyzékben·, .Hibás személyi azonosltó·, .Az adott választáson nincs szavazó joga.
Egyéb hibaként fordult e16, hogy nem egyezett a vezetéknév, az utónév, a helyiség-, és/vagy az
utcanév, hiányos volt alakclm.

A fentiekre tekintettel Mojzes Dorina 2018. évi országgyOlési képvisel6választáson Nógrád megye 02.
számú egyéni választókeriJletében képvisel6jel61tként tMén6 nyilvántartásba vétele a rendelkez6
részben foglaltak szerint visszautasltásra keriJlt.

A határozat az országgyOlési képvisel6k választásáról szóló 2011. évi CCII/. t6rvény 2. és 6. §-án, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. t6rvény (továbbiakban: Ve.) 44-49. §-ain, a 124-127. §-
ain, 132. §-án, a jogorvoslatrol szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223. és 224.
§-ain, a 297. § (2) bekezdés b) pontján, és az iIIetékekr61 szóló 1990. évi XCIII. t6rvény 33.§ (2)
bekezdés 1.) pontján alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmez61, hogya fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
űogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogk6rben hozott d6ntése), a
fellebbezés benyújtó jának nevét, lakelmét (székhelyét) és - ha a lakclmét61 (székhelyét61) eltér -
postai értesltési elméI, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosltóját, illetve ha a kalf61d6n é/6,
magyarországi lakclmmel nem rendelkez6 választópolgár nem rendelkezik személyi azonosltóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának tlpusát és számát, vagy jel616 szervezet vagy más
szervezet esetében ablrósági nyilvántartásba vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja
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benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét, illetőleg kézbesltési megbizottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét.

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


