
Jelen dokumentum Szekszárd 38. számú szavazókör 
jegyzőkönyveit tartalmazza.

A dokumentumban megtalálható egyrészt a szavazóköri delegáltnak átadott
jegyzőkönyv másolat, illetve az NVI közhiteles oldaláról letöltött “eredeti” 
jegyzőkönyvek.

A vizsgálatunk tárgyát a jegyzőkönyvek tartalmának összehasonítása képezte.

A vizsgálatunk az alábbi eredménnyel zárult:

1. A jegyzőkönyvek jobb felső részén elektronikus azonosító QR Code 
   azonos a jegyzőkönyveken.
    A hitelesnek tűnő jegyzőkönyvek adatai egymástól eltérőek

Tényállás:

A szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv olyan 

   

. Az NVI oldaláról
   letöltött jegyzőkönyvek QR kódjaiból megállapítható, hogy a kapott másolatokat
   ezekről a jegyzőkönyvekről készítették oly módon, hogy az eredeti és a másolat
   jegyzőkönyvek számszaki és SZSZB hitelesítési tartalma mégis különböző.

papír alapú, vagy elektronikus 
okirat, melyet az SZSZB megszabott alakban állít ki és mint közokirat teljesen bizonyítja 
a benne foglalt adatok és tények valóságát, valamint annak idejét és módját. A teljes 
bizonyító erejű közokiratnak közhitelű ereje van. Az ügyben érintett közokiratok
hitelesítési eszközei az SZSZB tagok saját kezű aláírása és a szavazóköri bélyegző
lenyomata. Hitelesítő eszköznek tekinthető továbbá a jegyzőkönyveken szereplő
elektronikus azonosításra használt QR Code.

Amennyiben bármelyik hitelesítési eszköz hiányzik, vagy nem megfelelő, akkor az
ügyben érintett közokirat elveszti teljes bizonyító erejét, vagyis alkalmatlanná válik
arra, hogy a benne foglaltak valóságtartalmát közhitelesen igazolja, illetve akkor is
elveszti a közokirat a teljes bizonyító erejét, ha valótlan adatot tartalmaz. 

A  mint közokiratok elvesztették 
közokirati jellegüket, ezért a Tolna 01. sz. választókerület választási 
eredményének megállapításakor nem vehetők figyelembe.

 Szekszárd 38. sz. szavazókör jegyzőkönyvei 



NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv

Megjegyzés:
Mind a 6 SZSZB tag jelen volt a jegyzőkönyv kiállításakor.



NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv

Megjegyzés:

A 6 tagú SZSZB-ből csak 5-en írták alá,
tele van javítással, ellentétben a másolatként
kapott jegyzőkönyvvel.

Csató József aláírása hiányzik az SZSZB
tagok szignójának rubrikájából.



Delegált által kapott másolat



Delegált által kapott másolat

Megjegyzés:
Ezen a jegyzőkönyvön szerepel 
Csató József aláírása ellentétben az
NVI oldaláról letöltöttel.

A számadatok jelentős eltérést mutatnak
az NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyvvel.



NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv



NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv

Megjegyzés:
Csak 5 SZSZB tag írta alá a szignónál,
tele van javításokkal, ami a kapott másolaton nem látható.

Ezt a jegyzőkönyvet sem írta alá Csató József



Delegált által kapott másolat



Megjegyzés:

Az SZSZB tagjainak szignója rovatban Csató József aláírása hiányzik. 

Delegált által kapott másolat


