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%/m22. (rv. o3.) szAMU HATAROZATA

A Budapest 08. szimi Orsz6ggyil6si Egy6ni V6laszt6kenileti Vilasztisi Bizottsig (a tov6bbiakban: OE\rB)
dr. Szeg6 Szilvia Miria (lakcim: 1145 Budapest, Columbus u. 69/D. fszt.7., szem6lyi azonosit6: 2-431220-

111.6, a tov6bbiakban KifogistevQ intil benyrrjtott kifogis tatgyiban, hat igen, kett5 nem szavazattal a

kovetkez6 dont6st hozta:

Az OE\fB a kifog6st 6rdemi vizsgiiat n6lkiil elutasitia.

Ahatarczat ellen a meghozatalit6l szimitott 3 napon beltil az rigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly,
jogi szem6lyis6g n6lktili szervezet szem6lyesen, lev6lben, faxon vagy elektronikus lev6lben a Nemzeti
Yalasztilsi Bizotts6gnak cimzett fellebbez6st ny'ujthat be az OE\rB-n6l (1145 Budapest XIV. kenilet,
P6tervirad u. 2., e-mail: valasztas@zuglo.hu) A fellebbez6st 6gy kell benyujtani, hogy az legk6s6bb e

hatarozat meghozatalit5l szd.mitott harmadik napon, azaz 2022.6prilis 6. (szerda) 16.00 6fiigmeglrkezzen.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell az 6rintetts6gte 6s a jogszabalys6rt6sre val6 hivatkozist, a k6relem

benyujt6jinak nevrSt, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t5l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
valamint a k6relem benyujt6jinak szem6lyi azonosit6iit, illetve ha a ktilfoldon ll6,magyarorszig1 lakcimmel
nem rendelkez6 valaszt6polgir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossigit igazol6
igazolvinyinak tipusit 6s szdmit, jelol6 szervezetvagy mis szewezet eset6ben a bir6s6gi nyilvintartisba-
v6.te[ szirnit. A fellebbez6s tartalmazhatja benyr-rjt6jinak faxszim6t vagy elekronikus lev6lcim6t is. A
fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k. A jogorvoslati elifuils illet6kmentes.

INDOKOLAS

Kifog6stev6 2022. SpriJis 3-in beadviny juttatott el az OE\rB-hez, melyben pan^szt tett 
^

004. szavazatszimlilo bizottsig (a tovibbiakban: SzSzB) tev6kenys6ge miatt. Ebben el6adta, hogy k6t
ali{r.isa ut6n kapott k6t szavaz6lapot 6s virt ahtmadikra. Ekkor az SzSzB egy tagja feltette a k6rd6st, hogy

k6ri-e a harmadikat. A beadviny szerint mikozben kifog6stev6 toltotte ki a hirom lapot, tobbszot elhangzott
a k6rd6s, hogy k6ri-e, ugyanis ez nem kotelez6. Mikor kifogistev6 elhaglta 

^ 
sz^vaz6kort, akkor 6llt ossze

szimlta,hogy ez s6ti a vilasztisi eljirisi torv6nyt, mert 
^z 

SzSzB nem befolyisolhatja avoJaszt6polgirokat.
Ezzel kapcsolatos panaszLtazonban nem vett6k it. AzSzSzB ftsz&6|elhangzott, hogy a n6pszavazisi lapot
k6mi kell. Kifogistev6 szerint ez is helytelen tijlkoztatis.

A kifogis 6rdemi elbirilisra nem alkalmas.

A vilaszt6si eljirisrol sz6l6 2013.6vi XXXVI. torv6ny (a tovibbiakban: Ve.). 2'12. S Q) bekezd6s a) pontja
szednt a kifogisnak tattaknazria kell a jogszabilys6rt6s megjelol6s6t.

A Ve. 215. $ c) pontja szerint a kifogist 6rdemi vizsgilat n6lkril el kell utasitani, ha nem tartaknazza a 21,2. $

(2) bekezd6s6ben foglaltakat.
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Tekintettel atra,hogy a kifogis sem a jogszabilys6rt6s megjelol6s6t, sem annak bizonyit6k6t nem ttfia)n?zt^,
az OEVB a kifogist 6rdemi iasg{lat n6lkiil elutasitotta.

AhatarczataYe.2l2. $ (2) bekezd6s1n,275. $ c) pontjin, a jogorvoslatr6l sz6l6 tiiikoztatis a Ve. 10. $-in,
221. S (1) bekezd6s6n, 223. S-in,224 $-inak (1) - (4) bekezd6s6n, 225. S-in,297. S (3) bekezd6s b) pontjin,
az illet6kr6l sz6l6 titiikoztztis az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XC[I. torv6ny 28. S (1) bekezd6s6n 6s a 2.

mell6klet XIII. pontjinak 8. alpontjin alapul.

Budapesg 2022.6pnhs 3.

dr. Homoki P6te
elnok
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