
N6grdd Megyei 0|. szdmt - balassagyarmati szd.khelyt -
)RSZAGGYALESI EGYENI VALASZT)KEROLETI

VALASZTASI BIA)TTSAG
50/2018.(111.o8) h a t e r o z a t a

S6nta Barbara (ELEGEDETT MAGYARORSZAGERT MOZGALOM) egy'ni orszeggy1asi
kd pv i sel 6j e I Alke nt rc ft6 n 6 n y il v 6 nta ft e sb a v6te 16 16l

A Ndgred Megyei 02. szdm0 Orszdggyfil6si Egy6ni VAlaszt1kertiteti Vehs esi Bizotts^g
(tovAbbiakban: ValasztAsi Bizoftsed SANTA BARBARA 3075 Ksbdrkdny, B6ke 0t 51. sz6m alafti
lakos - az ELEGEDETT MAGYARORSZAGERT MOZGALOM jet6ttj6nek - orszeggyfrtesi
ke pvi sel 6j e | 6 ltke n t tA fte n 6 ny i lv e nta ft esb a v erc bt v issza utas itj a.

A haffirozat ellen - annak meghozabht'l sz1mitoft hdron (3) napon beliil - a kAzponti
nevjegyzekben szerepb velaszt1polg^r, jelAlt, jel6l6 szeNezet, tov1bbd az Ijgyben 

'rintetttermeszetes 6s jogi szemely, jogi szem€lyis6g nelkiili szervezet szemelyesen, lev'lben a 02. szem1
OEVB-1AI (2660 BalassagyarmaL Rek6czi fejedelem (tt 12. szem) blefaxon (06-3U300-792) vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseft'sre hivatkozdssal, illetve a
vAbszftsi bizoftseg merlegelasi jogkoreben hozoft dant'se ellen,illet6kmentesen fellebbezest ny1jthat
be, a Nemzeti Vdlaszt6si Bizottsegnak (1399 Budapest, Pt.: 547) cimezve. A fettebbez\st (tgy kelt
beny0jtani, hogy az a haftrozat meghozahht'l szemibft harmadik napon 16,00 6reig megerkezzen.

Indokoles:

Santa Barbara, 3075 Ksberkeny, B6ke 0t 51. szem abfti lakos kerte a 2U8. evi orszeggyUl'si
k6pvisel6velaszason N6grad megye 02. szem0 egyeni velaszt1kenileteben k6pvisel1jelAltkent t6ften6
nyiMenbftesba v6tet6t az ELEGEDETT MAGrARORSZAGERT MOZ?ALOM jet6ttjek6nt.

A Vdlasztdsi Bizottsdg negdllapitofta, hogy Sdnta Barbara jel)lt nyilvenbftesba vetel irenti kerelme a
jogszabelyokban ftmasztott k1vetelm'nyeknek nem felel neg, a jel'ltseghez sziiks^ges 

'rvenyesaj1nhsok szema 465 db, nem 6ri el az 
'tsz1zaL

A feldolgozott aj6nl6ivek szama 99 db, a r1gzitett ajenlesok szema 749, ebb6l elfogadhat6 ajenhs
465 db volt, 16 db tAbbsz1r's ajAnl^s volt, ellenarzdsre tov6bbitoft 0 db, egy6b okb6l nem etfogadhat6
268 db.

A Ve. 126. S b) pontja alapjen 6rvenyes az az ajdnl6s, amelynek adatai a k1zponti nevjegyz6k
adataival teljes k1rfren megegyezik.
A 268 egy'b okb6l nem effogadhat6 ajenhs kdz1l a legt1bbsz'r el6fordut6 hibaiizenet a ,,Nem
szerepel a n6vjegyzekben", ,,Hibes szemelyi azonosit6", ,,Az adott velaszteson nincs szavaz'joga.
Egyeb hibak6nt fordult el6, hogy nem egyezeft a vezetekn6v, az ut6nev, a helyis6g-, 

'sfuagy 
az

utcan6v, hi6nyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Sen:€ BarbarAnak a 2018. 6vi orszeggyfil1si k'pviseffivelaszteson N6grad
negye 02. szdmI egydni vdlaszt6ker1let6ben kepvisel1jelAftk'nt tdrrcn1 nyilvdntaft'sba v1tele a
rendelkez6 r'szben foglaltak szerint visszautaslasra kerult.

A ha6rozat az orszeggy1rcsi kepvisel5k velaszffisArd sz6l6 2011. evi CC l. tarv'ny 2.6s 6. S-an, a
valaszhsi eueresr'l sz6l6 2013.6vi XXXVI. fiNeny (tovAbbiakban: Ve.) 44-49. S-ain, a 124-127. S-
ain, 132. S-An, a jogoNoslatr6l sz6b Mjekozhas a Ve. 10. g (3) bekezd6s6n, 221. g-en, 223. 6s 224.
$-ain, a 297. $ (2) bekezd1s b) pontjen,6s az ittet6kekr1l sz6l6 1990.6vi XCllt. t'rveny 33.5 e)
bekezdes 1.) pontjen abpul.

A bizofts6g tdi5koztatja a kerehez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelyserrcsre hivatkoz1s, illetve a vehszhsi bizoftseg neleget1si jogkorben hozott dant6se), a
fellebbezes beny l1jenak nev6t, lakcim6t Gzekhelyet) 6s - ha a lakcinet1t (sz6khety6t6t) etter -
postai 6ftesit6si cimeL a fellebbez6s beny1lojenak szemelyi azonosit6jitt, illetve ha a kiitfAtdan 6t6,
magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez6 valaszt6po@er nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar a ampolg1rseget igazol6 okiraffinak tipuset 6s szemet, vagy jel6l6 szeruezet vagy m6s
szervezet esercben a bir'segi nyilvenhftesba veteli szemeL A fellebbezes taftalmazhatia



benyIibienak telefaxszAmet vagy elektronikus levelcim6t, ittet'teg kezbesitesi megblzottjenak nev6t
6s telefaxszA met vagy elektronikus lev'lci met.
A bizoftseg Ejekoztatja tov6bb6 a k6relmez6t, hogy a fe ebbez's a vetasztesi bizoftseg
haftrozatenak meghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a vAtasztesi bizoftseg az eljerast hivatalb'l
folytathatja.
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