
BUDAPEST 08. SZAMU
oRszAccy0r-nsr ecyexr vAreszr orcnurerr

vAreszrAsr nrzoltsAc
1145 Budapest, P6tervirad u. 2.

1 /8729-376
valasztas@zuglo.hu iktat6szim: 1 / ....... / 2/ 2022.

BUDAPEST 08. SZAMU ORSZAGGWLE SI EGYENI VAI-ASZT 6 KERULETI
vAI-ASZTASI BIZoTTSAG

22 / 2022. (rV. 03.) SZilo/tU HATAROZATA

A Budapest 08. szimri Orcziggyullsi Egy6ni Vilaszt6kenileti Vilaszt6si Bizottsig (a tovibbiakban: OE\IB)
Rozgonyi Zoh:hn Qakcim: 1164 Budapest, 0116 u. 26. 2f'7., szemllyi azonosit6: 7-6601,30-671.0, a

tovibbiakban IdfogistevQ intal benyujtott kifog6s tfugyilban, hat igen, kett5 nem szavazatta) a kovetkez6
dont6st hozta:

Az OEVB a kifogrist elutasitia.

Ahatarozat ellen a meghozatalit6l szimitott 3 napon beltil az rigyben 6rintett term6szetes 6s jogt szem6ly,
jogi szem6lyis6g n6lkrili szervezet szem6lyesen, lev6lben, faxon vagy elektronikus lev6lben a Nemzeti
Yilrszt6si Bizotts6gnak cimzett fellebbez6st nyujthat be az OE\IB-n6l (1145 Budapest XIV. keriilet,
P6terv6rad u. 2., e-mail: valasztas@zuglo.hu) A fellebbez6st rigy kell beny'ujtani, hogy az legk6s6bb e

hatarozat rneghozata,lilt6l szirnitott harmadik napon, azaz 2022. iprilis 6. (szerda) 16.00 6riig meg6rkezzen.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell az 6rintetts6gre 6s a jogszabalys6rt6sre va16 hivatkozist, a k6relem

benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t5l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6g
valamint a k6relem benyijt6jinak szem6lyi azonosit6jit, illetve ha a krilfoldot |l6,magyarorszitgl lakcimmel
nem rendelkez6 vafaszt6polg,ir nem rendelkezlk szerr,llyi azonosit6val, a szem6lyazonoss6gdt tgazol6
igazolvinyinak tipus6t 6s szdmit, jelol6 szervezet-vary mis szewezet eset6ben abuosigl nyilv6ntart6sba-
v6teh szimit. A fellebbezls tataknazhaga beny(\tojinak faxszimit vagy elektronikus lev6lcim6t is. A
fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonlt6kok is felhozhat6k. A jogorvoslati elj6ris illet6kmentes.

INDOKOLAS

l{tfogistev6 2022. 6prilis 3-6n kifogist juttatott el az OEVB-hez a vilzsztisi eljdr6sr6l sz6l6

2013. 6vi XXXVI. torv6ny (a tovibbiakban: Ve.) 169. $-ban foglaltak teljestil6s6nek s6relme miatt.

A Ve. 169. $ szedot a szavaz6helyis6gben szavazni a szavazis napiSLn 6 6rit6l19 6riig lehet.

A I(fogistev6 el5adta, hogy a Budapest 08. szimri OrsziggSullsi Egy6ni Vilaszt6kenilet 14. szimrt
szavaz6korben a szavtzis 06:45 perckor kezd6dott el, mellyel a szavazatszimlil6 bizottsig (a tovibbiakban:
SzSzB) megs6rtette aVe. 169. $-ban foglaltakat. El6adtatovibb6, hogy a jogszabilys6rt6s bizonft6kait a

Ye. 43. $ (4) bekezd6se alapjin nem kell bizonyitania..

A Ve. 43. $ (4) bekezd6s szerint avalasztisi bizotts6g v^gy 
^valasztilsi 

iroda 6ltal hivatalosan ismert 6s a

koztudomisri t6nyeket nem kell bizonyitani.

I(ifog6stev6 a fentiek alapjin k6tte annak meg6llapitisit, hogy az SzSzB megs6rtette a Ve. 169. $-ban
foglaltakat, valamint k6rte a jogs6rt5 tovibbi jogs6rt6st6l val5 eltiltisit.

A kifogis 6rdemi elbirillisra alkalmas.
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A Ve. 209. S (1) bekezd6se szerint a kifogist 6gy kell benyujtani, hogy az legk6s6bb a s6telmezett
jogszabilyslrt6s elkovet6s6t6l szimitott harmadik napon meglrkezzen a kifogis elbfuilisfua hatiskorrel 6s

illet6ke s s 6ggel rendelkez 6 v alasztisi bbotts 6p;hoz.

Az OEVB mellett mrikod6 Orsz6ggy6l6si Egy6ni V6laszt6kenileti Vilaszt6si Iroda (a tovibbiakban: OEVI)
vezet6j6nek tijlkoztatisa szerint 74. szilorr:d szavaz6korben mriszaki btba (az 6ptileten beliili elektromos iram
hii6zat egyik r6sz6nek meghib6sod6sa) miatt nem volt viligitis, ez6rt a szavazis 06:30 perckot kezd6dott
meg. T6j6koztatta tovilbbil, hogy a tiryyt szavaz6korben a valasztis napjilt megel6z6 napon nem volt
probl6ma az elektromos 6ram hil6za*al.

Az OEVB a HVI vezet6j6nek ti\€koztatisa alapiiln meg:illapitotta,hogy a szavazis a tlrgi a szavaz6kotben
06:30 perckor kezd6dott meg. Az OEVB a mriszaki hiba jelleg&e tekintettel jogszabilys6rt6st nem ,llapit
meg.

Ennek okin az OEVB a kifogist elutasitotta.

Ahatarozat aYe. 43. $ (4) bekezd6s6n, 169. $-in, 209. $ (1) bekezd6s6n, a jogorwoslatr6l sz6l6 tijikoztatis
a Ve. 10. $-in,221. $ (1) bekezd6stn,223. S-6n,224 $-inak (1) - (4) bekezd6s6n, 225. S-in,297. S (3) bekezd6s

b) pontjin, az illet6kr6l sz6l6 titjlkoztatis az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. torv6ny 28. S (1) bekezd6s6n

6s a 2. mell6klet XIII. pontjinak 8. alpontjin alapul.

Budapest, 2022. ipnlts 3.
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