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Nagy Zsolt (OSSZEFOGAS PART) egyeni orszAggy(hl'si k6pviset6jelaftk'nt t6ft5n6 nyituenhftesba
v6tel616l

A N1gred Megyei 02. szem0 Orszeggytl6si Egyeni Vehsztdkeraleti Velaszftsi Bizofts^g
(tovdbbiakban: Velasztesi Bizotts1g) Nagy Zsott 2610 6sagArd, Rek6czi 0t 14. szem abtti lakos - az
oSSZEFOG,AS PART jel,ltjenek - orszeggyhbsi kepvisetdjetottkent tarten1 nyituentartesba vetetdt
visszautasitja.

A haterozat ellen - annak meghozabhrcl szdmitoft herom (3) napon bel1l - a kazponti
neujegyzdkben szerepl1 vahszt'pober, jel6lt, jel6l6 szeyezet, bvebbe az itgyben 

'rintetttermeszetes 6s jogi szendly, jogi szem4lyiseg n'lkiili szevezet szemdlyesen, levqlben a 02. szAm1
OEVB-ndl (2660 BalassagyarmaL Rek1czi fejedelem (tt 12. szem) btefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseft1sre hivatkozAssal, illetve a
velaszftsi bizoftsag merlegebsi jogkoreben hozoft danrcse ellen,illet6kmentesen fellebbezest ny2jthat
be, a Nemzeti V'laszhsi BizoftsAgnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fellebbez'st (tgy kell
beny1jtani, hogy az a haftrozat meghozabht6l szemibft harmadik napon 16,00 6r6ig meg'rkezzen.

Indokol6s:

Nagy Zsolt 2610 6sag6rd, RdkOczi 0t 14. szem ahtti lakos kefte a 2018. 6vi orszeggy(Iesi
k6pvisel6vdlasztason N6grad megye 02. szemtr egy6ni velaszt6keriilet'ben kepvisel1jeloftke bft6n6
nyilvdntarTdsba vetebt az OSSZEFOGIS PA RT jet'ttjekent.

A Velasz6si Bizotseg nege apftotta, hogy Nagy Zsolt nyilvantarasba vetel irenti kerelme a
jogszabdlyokban tdmasztott kAvetelmenyeknek nem felel meg, a jelbftseghez szukseges 6y6nyes
ajen6sok szema 469 db, nem 6ri el az dtszazat.

A feldolgozott aj1nl'ivek sz6ma 136 db, a rAgziteft ajAnhsok szema gg8, ebb6t effogadhat1 ajenas
469 db volt, 52 db tobbszAr1s ajends volt, ellen1rzesre bvebbitott 1 db, egy6b okb6l nem elfogadhat1
476 db.
A Ve. 126. S b) pontja alapjen 1venyes az az ajenhs, amelynek adatai a kazponti neujegyz'k
adataival teljes k5rfien megegyezik.
A 476 egy6b okb6l nem elfogadhat6 ajenbs kazal a legtdbbszAr ebfordul' hibaiizenet a "Nemszerepel a nevjegyzekben", ,,HibAs szenelyi azonoslt6", "Az adott velasztason nincs szavaz'joga.
Egy6b hibak6nt fordult el6, hogy nem egyezett a vezet6kn6v, az ut1nev, a helyis6g-, €s/vagy az
utcanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Nagy Zsolt 2018.6vi orszAggyfil6si k'pvisel1v,lasztdson N1gred megye 02.
sz6mA egy6ni vehszt6keriileteben k'pvisel6jel6ltkent t6ft6n6 nyilvanhftesba vetele a rendelkez6
r6szben foglalta k szeri nt visszautasitesra kenilt.

A hahrozat az orszAggyfilesi kepvisel6k vAlaszteser6l sz6t6 2011. 6vi CCllt. brv'ny 2.6s 6. g-eir, a
vahsz6si eljeresr'l sz6l6 2013.6vi XXXVI. bN6ny (ovebbiakban: Ve.) 44-49. *ain, a 124-127. S-
ain, 132. S-en, a jogorvoslatr5l sz6b Mjekoztazs a Ve. 10. g (3) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. es 224.
S-ain, a 297. S e) bekezdes D pontjen, es az iltetekekr't sz6l6 1990. evi Xcttt. taN'ny 33.5 e)
bekezdes 1.) ponlen abpul.

A bizofts6g t1i'koztatia a kerelmez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kelt a fettebbezes jogalapjet
(iogszabalyseft1sre hivatkoz1s, illetve a velasztAsi bizottseg meflegel1si jogkorben hozott d6nt6se), a
fellebbez6s beny1lojenak nevet, lakcimet gz6khetydt) 6s - ha a lakcinetd 6z6khety6t6t) ett6r -
postai +ftesitesi clmeL a fellebbezes beny lojanak szem1lyi azonosibjet, illetve ha a kAtf1td'n 616,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 velaszt6polgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar elhmpolgersAgat igazol, okiraanak tipusat es szemaL vagy jel6t6 szervezet vagy mAs
szervezet eseteben a blrosagi nyilvanhrtesba vetefi szemet. A fe ebbez^s tafialmazhatja
beny1ibienak telefaxszemat vagy elektronikus lev6lcimet, i et1leg kezbesitesi megbizottjenak nev6t
6s telefaxszAm6t vagy elektronikus levelcimet.



A bizoftseg Hjakoztatja bvebbe a kerehez\t, hogy a fettebbez1s a vebsztasi bizotts1g
haarozaffinak meghozatal^ig visszavonhat', ugyanakkor a vetaszasi bizoftseg az euerest hivatatb'l
folytathatja.
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