
Jelen dokumentum Decs 004. 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. Az NVI listás és egyéni jegyzőkönyveinek főoldalán Csötönyi Pálné neve mellett
   a jegyzőkönyv másolatának átvételét igazoló aláírás rubrika ki van húzva, 
   ellentétben a jegyzőkönyv másolatával. Ebből megállapítható, hogy a másolat a
   rajta szereplő hitelesítés ellenére nem az NVI oldalon található jegyzőkönyvről
   készült.

2. Az egyéni jegyzőkönyv hitelesített másolatán az eredmény oldalon az SZSZB
   tagjain kívül egy plusz ismeretlen személy is aláírta a jegyzőkönyvet az SZSZB
   tagjainak szignója rovatban. Az NVI jegyzőkönyvön csak az SZSZB tagok aláírása
   szerepel. Ebből megállapítható, hogy illetéktelen tartózkodott a 
   szavazatszámlálás ideje alatt a szavazókörben - mely törvényellenes -, valamint
   az is megállapítható, hogy az NVI oldalán található jegyzőkönyv nem bír
   valós tartalommal.

Tényállás:

A szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv olyan 

   

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.

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.

Az ügyben érintett közokiratok elvesztették közokirati jellegüket, ezért a
Tolna 01. sz. választókerület választási eredményének megállapításakor
nem vehetők figyelembe.



Megjegyzés:
Megállapítható, hogy összesen
6 tagja volt az SZSZB-nek. 
Megállapítható az is az aláírásokból, 
hogy 6 db SZSZB tag volt a
szavazókörben a jegyzőkönyv
kitöltésekor

NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv



Megjegyzések:

Pontosan annyi aláírás szerepel 
az SZSZB tagjainak szignójánál, ahány
tagja volt az SZSZB-nek

Az aláírások beazonosítható sorrendje:

1. Csötönyi Pálné
2. Hodobáné Bencze Sára
3. Szabó Viktor
4. 
5. Szajkó József
6. 

Keresztes Györgyné

Szekeres Antal

NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv



Delegált által kapott másolat



Megjegyzések:

Eggyel több aláírás szerepel az SZSZB 
tagjainak szignójánál.

Az aláírások beazonosítható sorrendje:

1. Csötönyi Pálné
2. Hodobáné Bencze Sára
3. Szabó Viktor
4. Ismeretlen, nem SZSZB tag
5. Szajkó József
6. Keresztes Györgyné
7. Szekeres Antal

Delegált által kapott másolat



Megjegyzés:
Megállapítható, hogy összesen
6 tagja volt az SZSZB-nek. 
Megállapítható az is az aláírásokból, 
hogy 6 db SZSZB tag volt a
szavazókörben a jegyzőkönyv
kitöltésekor

NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv



Megjegyzések:

Pontosan annyi aláírás szerepel 
az SZSZB tagjainak szignójánál, ahány
tagja volt az SZSZB-nek

NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyv



Delegált által kapott másolat

Megjegyzések:
Megállapítható, hogy az SZSZB 6 tagú.
Megállapítható az is, hogy a jegyzőkönyvből 3-an kértek másolatot.
A másolaton szereplő jegyzőkönyvi sorszámból megállapítható, hogy olyan,
mintha az NVI oldaláról letöltött 1. számú jegyzőkönyvről készült  volna 
a másolat, ám az NVI jegyzőkönyv ugyanezen oldalán Csötönyi Pálné 
neve mellett kék színű tollal,egy határozott egyenes vonallal ki van húzva
a jegyzőkönyv átvételét igazoló rubrika, ezen az iraton pedig nincs.

Megállapítható tehát, hogy a delegáltnak átadott jegyzőkönyv nem azonos
az NVI oldalon eredetinek nevezet jegyzőkönyvvel.



Megjegyzés:

Az SZSZB tagjainak szignója rovatban pontosan annyi aláírás van, amennyi az
SZSZB tagok száma. (6 db)


