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Á feilebbezést \,ál^szásr^

ná^!^áá )ogszabály, i,lletve a válaszás
és a v^I^sztási eljárás
_
alapclveinek megsétésérer, t""áSr,;,tUaá.
egyui,, ;"g-^báIy.l,,i.j-L"",k.zással a központi
ner!e9zékben szerepló.,váLszlópolgár.
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telmészeles és jogi s7emély.
iogi személyiseg néIkü szervezet nyr-ljihri;;,
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érin(c,r

AÍcl]ebbezésr íásban - személyesen, levélben,
telefaxon vagy elektonikus levélben eljuttatvá

-

benyújtani.

Á fellebbezésnek tatalmaznia kell
- a jogszabályséftés hegielölését,
- a jogszabálysétés bizonyítékait,

- a benlrrjtóiának

nevót, ]"kcíínét(szél,helyét) és , ha a lakcírnétól
Grékh€lyét6l) eltet _ postai

kifogás benyrljtóiának személyi azonosítóját, il'"t
r," a kiilfóldön éló,
nem tendelkező_lálasztópoIgáLt nen rendelkezü" személyi
azonosítóval,
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lelefáxszamár va€y elekuonrkus levélcímét.itterve kézbesitési
mepbizottjának neuér
:^.:lf,]:l"":u
es
telelar\s7ámár vagy clektroni}us levélcmé(.
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választisi eljáústól szóló 2013. évi }L\XVI. töívény (a továbbiakban|
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a helyi választási iroda által ellenórzött
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