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Buzes Pel (A Ml PARTUNK - IMA) egyeni orszeggyfrl1si k6pvisel6jelAftk6nt t6ft6n6 nyituenhftesba

vete1616l

A N1gred Megyei 02. szem1 OrszeggyAbsi Egyeni Vahszt1keriileti Vebszasi Bizofts€tg
(tovAbbiakban: Vebszftsi Bizoftseg) BUZAS PAL 2656 S76tok, R6zsa utca 7. szem abfti takos - A
Ml PARTUNK - IMA jel1ltjenek - orszeggyAbsi kdpviselljel1ltk6nt t1rten1 nyilvdntaft6sba v6telet
visszautasitja.

A hahrozat ellen - annak meghozatal1t1l szemibtt herom (3) napon beltil - a kAzponti
n'vjegyzdkben szerepl1 v1laszt6poqer, jel6lt, jeldl1 szervezet, bvebbe az Agyben 

'rinteftterm'szetes 6s jogi szem6ly, jogi szen'lyis4g nelktili szeNezet szemelyesen, levelben a 02. szem(l
OEVB-nal (2660 BalassagyarmaL Rak6czi fejedelem 0t 12. szem) blefaxon (06-36300-782) vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysertesre hivatkozassal, illetve a
vAlaszffisi bizoftseg m1rlege6si jogk5reben hozott dantqse ellen,illetekmentesen fellebbezest ny2jthat
be, a Nemzeti Valasztasi Bizoftsagnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fe ebbezest 1gy ke
beny0jtani, hogy az a haterozat meghozahhtd szAmibtt harmadik napon 16,00 6r,ig megerkezzen.

Indokoles:

Buzas PAl, 2656 Szatok, R6zsa utca 7. szem abtti lakos k6fte a 2018. 6vi orszeggy1asi
k4pvisebvehszbson N6gratd megye 02. szem0 egy'ni vebszt5keraleteben k6pvisel6jel0ltk6nt t6ft6n6
nyilvAnbft1sba vetel't A Ml PARTUNK - IMA jeldltjekent.

A Valasztesi Bizoftseg megellapitotta, hogy Buzes PAI jelalt nyilvenhftasba vetel irenti k'relme a
jogszabelyokban bmasztott kovetelmenyeknek nem felel meg, a jel)ltseghez sziikseges 

'rvenyesajanlesok szema 400 db, nem 6ri el az 
^tszAzat.

A feldolgozott ajenl6ivek szama 107 clb, a rAgzitett ajenasok szema 841, ebb1l elfogadhat6 ajenhs
400 db volt, 51 db tdbbsz6rOs ajenas volt, ellen6rzesre tovebbitoft 0 db, egyeb okb6l nem elfogadhat6
390 db.

A Ve. 126. S b) pontja alapjan 
'rvenyes 

az az ajatnas, amelynek adatai a kAzponti nevjegyzdk
adataival teljes kArfren megegyezik.
A 390 egy6b okb1l nem effogadhat5 ajanhs k5zAl a legtobbsz1r el6fordul6 hibaUzenet a ,Nem
szerepel a neujegyzekben", ,,Hibds szem4lyi azonosit6", ,,Az adott velaszftson nincs szavaz6joga.
Egyeb hibak6nt fordult el6, hogy nem egyezeft a vezetekn6v, az ut6nev, a helyiseg-, es/vagy az
ubanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Buzes Pehak a 2018. 6vi orszeggy1lesi k'pvisercvelaszteson N6gred megye
02. szem0 egyeni vAlaszt1kerAleteben kepvisel6jelaftkent rcfi6n6 nyituenbftesba vercb a rendelkez1
reszben foglaltak szerint visszautasitesra kertilt.

A haftrozat az orszeggynasi kepviselak vahszftserd sz6l6 2011. evi Cclll. t1rveny 2. es 6. g-en, a
vehszftsi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t1rveny (ovebbiakban: Ve.) 44-49. S-ain, a 124-127. S-
ain, 132. S-en, a jogoNoslatr5l sz6b Ejekozbtes a Ve. 10. g (3) bekezd'sen, 221. S-en, 223. 6s 224.
$-ain, a 297. S Q) bekezdes U pon\en, 6s az illetekekr6l szOI6 1990. 6vi XClll. t1Neny 33.5 e)
bekezdes 1.) pontjdn alapul.

A bizotts6g tdj6koztatja a kerelmez1t, hogy a fe ebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapjet
Aogszabelysattesre hivatkozes, illetve a velasztAsi bizoftseg merlegelesi jogkarben hozoft dontese), a
fellebbez's beny1fiojenak nevet, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a takcin6t6l (sz6khely6t6l) etter -
postai 

'ftesircsi 
clm6t, a fellebbezes benytfi'jenak szemelyi azonosit6jitt, illetve ha a kaff'ldon 616,

magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez1 vAlaszt5polg'r nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a
magyar alhmpolgerseget igazol6 okirabnak tipuset es szemet, vagy jelAl6 szeNezet vagy mas
szeNezet esetdben a birds+gi nyilvenhftatsba vdteli sz6m6t. A fellebbez's taftalmazhatja



benyl$oienak telefaxszemet vagy elektronikus tevetcim6t, itlet1leg kezbesft1si megbizottjenak nev6t
6s telefaxsze met vagy elektronikus lev1lci meL
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbe a kerehez1t, hogy a fettebbez's a vehsztesi bizoftseg
ha.taroza6nak meghozatabig visszavonhat', ugyanakkor a vetaszt1si bizoftsAg az elarest hivatatb,t
folytathatja.


