
Budapest 13. szdmf Orszriggyril6si Egydni V6lasaokeriileti V6lasztdsi Bizottsdg (a

tov6bbiakban: Viilasztiisi Bizotts6g) a viilasztiisi eljiirdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
tdrvdny (tovribbiakban: Y e.) 297 . $ ( 1 ) bekezdds b) pontjdban megiillapitott
hatriskdrdben eljdrva M. Z. F. magflnszemdly (tov6bbiakban: Beadvinyoz6) 6llal
benyrijtott ,jogorvoslat/l3.oevk. aj6n16iven jogtalan adathaszn6lat" targyI kifogtis6t

6rdemi vizsgilat n6lkiil elutasitja.

A Viilasztiisi Bizotts6g a v6lasztils rendje elleni brincselekmdny alapos gyanrija ok6n

kezdemdnyezi a hatriskcinel rendelkezo illetdkes rend6rhat6sdg eljir6s6t.

A hatirozat ellen - jogszabrilys6rtdsre hivatkozdssal - az 0gyben drintett term6szetes es

jogi szemdly, jogi szemdlyis6g ndlkiili szervezet fellebbez6st nytjthat be szemdlyesen,

levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben a Vrilaszt6si Bizotts6gn6l (1163

Budapest, Havashalom u.43.; telefax:404-4298; hvi@bpl6.hu) rigy, hogy az legkdsobb

a hat6rozat meghozatalttt6l sz6mitott 3. (harmadik) napon, azaz legkds 6bb 2022. miircius
7. napjrfu: 16 6rriig megdrkezzen,mely hatiirid<i jogvesztti. A fellebbezds kdzteherviselesi

k6telezettsdg al6 nem es6 elj 6r6s, elbir6l6s6ra a Nemzeti Vrilaszt6si Bizottsiig jogosult.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a kdrelem Ye. 223. $ (3) bekezddse szerinti alapjrit,

a fellebbezds benytjt6jrimak nev6t, lakcimdt (szdkhelydt) 6s - ha a lakcimet6l
(szdkhelydtril) elt6r - postai drtesitdsi cimdt, a benyrijt6jrinak szemdlyi azonosft6j6t,

illetve ha a ktilftldtin dl6, magyarorsziigi lakcimmel nem rendelkezti vrilaszt6polg6r

nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szemelyazonoss6g6t igazol6 igazolvdny6nak

tipusdt ds szilmit, vagy jel6l6 szervezet vagy m6s szervezet eset€ben a bir6srigi

nyilviintartiisba-v6teli sz6mitt. A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak

telefaxsziimdt, vagy elektronikus levdlcimet, illetdleg k6zbesit6si megbizottjrinak nevdt

€s telefaxsziim6t vagy elekfonikus levdlcimdt. A fellebbez6sben rij tdnyek 6s

bizonyitdkok is felhozhatok.

lndokol6s

Beadviinyoz6 2022. milrcfus 02. napjdn 11 6ra 38 perckor e-mail ttj 6n bejelentdst tett

aj6nt6iven jogtalan adathaszn6latr6l, a Budapest 13. sz6mri Orszdggyrildsi Egydni

V6laszt6keriileti V6lasztdsi Irodan6l.

Beadv6nyoz6 leveldhez csatolta a jogorvoslati k6relem nyomtatvanyt ds a

Magyarorszag.hu oldalr6l letdlttitt adatokat.
Ekiaddsa szerint tiltakozik a beadv6nydban megielolt ajrinl6iven szereplo szemdlyes

adatainak haszniilata miatt, mivel az adott.leltiltnek nem irt aki.

Budapest 13. szrimf Orsziggyiil6si Egy6ni V6laszt6keriileti
Vrilasztisi Bizottsrlg

1812022. (III. 4.) szimri hatirozata



A V6lasztiisi Bizottsdg a kifog6st megvizsg6lta 6s megillapitotta, hogy a beadv6ny a
Ye. 212. $ (2) bekezdds6ben foglaltak alapjiin nem taftalmazza a jogszab6lysdrt6s

meglel6l6sdt.

A V6lasztrisi Bizottsdg ugyanakkor azt is meg6llapitotta. hogy a beadv6nyban
megfogalmazott cselekm6ny felveti a vdlasztds rendj e elleni brincselekmdny
elk<ivetdsdnek gyanrijrit, ezefi aV6laszt6si Bizottsrig aB,e.376. $ (2) bekezd6se atapjrin
kezdemdnyezi az iigyben az illet6kes nyomoz6hat6siig eljrir6sdt.

A fentiek alapjrin a V6laszt6si Bizotts6g a rendelkezo rdszben foglaltak szerint dtintcitt.

A Vilaszt6si Bizottsiig hatiisk<irdt aYe.297. $ (l) bekezd6s b) pontja 6llapitja meg. A
V6laszt6si Bizotts6g hatiirozata a Ve. 2. $ (l) bekezddsdben, 14. $ (1) bekezdds6ben,43.

$-6ban,44. $-riban,,48. $-riban,49. $ (2) bekezdesdben,2l2. $-6ban,214. $ (1)

bekezd6s6ben,215. $ c) pontj6ban, 218. $ (l) bekezdds6ben foglaltakon alapul.

A jogorvoslati lehet6sdgrol sz6l6 t6jdkoztatiis a Ve. 221 . $-rin, 223-225 . $-ain, valamint
a 297. $ (3) bekezd6s b) pondriban foglaltakon alapul. A fellebbezds ktiaeherviseldsi
k<itelezettsdg al6li mentessdgdt az illet6kekol sz6lo 1990. 6vi XCIII. ttirvdny 2.

melldklete XIII. pontj6nak 8. alpontja biaositja.
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