
 
 

 

1/2022. (III.28.) HVI HATÁROZAT 

Tárgy: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mint országos listát állító jelölőszervezet Rácz Györgyike, Zwecker 

Michael, Kriszt Rita, Olaszy Csaba, Kalmár Istvánné, és Losoncz Melinda szavazatszámláló bizottságba megbízott 

tagok bejelentésének visszautasítása 

A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 32. § (3) bekezdés alapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 

mint országos listát állító jelölőszervezetnek: 

- a gyáli 003. számú szavazatszámláló bizottságba megbízott Rácz Györgyike 

- a gyáli 004. számú szavazatszámláló bizottságba megbízott Zwecker Michael 

- a gyáli 008. számú szavazatszámláló bizottságba megbízott Kriszt Rita 

- a gyáli 009. számú szavazatszámláló bizottságba megbízott Olaszy Csaba 

- a gyáli 011. számú szavazatszámláló bizottságba megbízott Kalmár Istvánné, és Losoncz 

Melinda 

tagok bejelentését visszautasítja. 

Ezen határozat ellen a Ve. 210. § (1) bekezdés alapján a Pest Megye 07. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Iroda mellett működő választási bizottsághoz kell kifogást benyújtani (Pest Megye 07. 

számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, 2220 Vecsés, Szent István tér 1., 

elektronikusan: titkarsag@vecses.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy a sérelmezett jogszabálysértést követő 

három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 28. § (4) bekezdésnek megfelelően 2022. március 24 .napján elektronikusan jelentette be Dr. Tordai Csaba 

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mint országos listát állító jelölőszervezet meghatalmazottja Gyál Város  

- 003. számú szavazatszámláló bizottságába Rácz Györgyike 

- 004. számú szavazatszámláló bizottságába Zwecker Michale 

- 008. számú szavazatszámláló bizottságába Kriszt Rita 

- 009. számú szavazatszámláló bizottságába Olaszy Csaba 

- 011. számú szavazatszámláló bizottságába Kalmár Istvánné, és Losoncz Melinda 

megbízott tagot. 

Rácz Györgyike, Zwecker Michael, Kriszt Rita, Olaszy Csaba, Kalmár Istvánné, és Losoncz Melinda bejelentett 

megbízott tagok nem voltak beazonosíthatók a megadott adatok alapján, mivel azok nem egyeztek meg a központi 

névjegyzékben szereplő adatokkal. Így a bejelentés Rácz Györgyike, Zwecker Michael, Kriszt Rita, Olaszy Csaba, 
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Kalmár Istvánné, és Losoncz Melinda esetében nem tartalmazza a Ve. 30. § (3) bekezdésében foglalt kötelező 

tartalmi elemeket, ezért a HVI vezetője a Ve. 32. § (3) bekezdésének megfelelően visszautasítja Rácz Györgyike, 

Zwecker Michael, Kriszt Rita, Olaszy Csaba, Kalmár Istvánné, és Losoncz Melinda megbízását, mivel az nem 

felel meg a törvényi feltételeknek. 

Jelen határozat a Ve. 28. §-án, 30. §-án, 32. §-án, 209. §-án, valamint 210. §-án alapul. 

Gyál, „időbélyegző szerint” 

 

 

 

 

        Rozgonyi Erik 

          HVI vezetője 

 

Kapja: 

Jelölő szervezet meghatalmazottja 

Irattár 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Rozgonyi Erik


Egyedi azonosítója: rozgonyi.erik@gyal


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Hivatali vezetés


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-03-28T10:03:46+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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