
Budapest 13. sz:lmri Orszigryiil6si Ery6ni Vitaszt6keriileti
Vilasztrlsi Bizottsri g

2012022. (III. 8.) szrimri hathrozata

A Budapest 13. szrimri Orszriggyril6si Egy6ni Vrilaszt6keriileti Vdlaszt6si Bizottsrig (a
tovdbbiakban: v6laszt6si Bizottsrig) az orszitggy.j,l€si kdpvisel<ik 2022. 6vi iiltakinos
v6laszt6siin a Budapest 13. sziimri Orsz6ggyiildsi Egy6ni V6laszt6kertilet szavaz6lapjrinak
adattartalmdt a hatrirozat mell6klet6t k6pez<i mintrinak megfelel6en j6vrihagyja.

A hatfuozat ellen - jogszab6lys6rt6sre hivatkozissal - az iigyben drintett termdszetes ds jogi
szemdly, jogi szemdlyisdg ndlkiili szervezet bir6srigi feltilvizsgiilati k6relmet nyrijthat be a
V6lasztrisi Bizotts6gn6l (1163 Budapest, Havashalom u.43.; telefax: 404-4298;hvi@bpl6.hu)
[gy, hogy az legk€s6bb a hatrlrozat meghozataldt kdveto napon, azaz tegk6s6bb 2022. marcius
9. napjan 16 6niig megdrkezzen, mely hatdrid6 jogveszto. A bir6s6gi feliilvizsgrilati eljrir6sban
az iigyvddi kdpviselet kdtelezo. A bir6sdgi feltilvizsg6lati k6relmet a Kuria birdlja el.
A bir6sdgi feliilvizsg6lati k6relmet szemdlyesen vagy lev6lben, illetve olyan elektronikus
dokumentumkdnt lehet benyrijtani, amelyet a kdrelem benyrijt6j6nak ajogi k6pvisel6je vagy a
Ye.224. $ (5) bekezd6sben meghatarozott esetben a k6relem benyfjt6ja min6sitett elektronikus
al6ir6siival latott el. A bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemnek tartalmaznia kell a kdrelem Ve. 223.

$ (3) bekezd6se szerinti alapj6t, a bir6srigi feliilvizsgdlati k6relem benytjt6jrlnak nev6t, lakcim6t
(szdkhelydt) ds - ha a lakcim6tSl (sz6klely6tril) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t, a benyujt6jrinak
szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a kfilfttlddn 6l<i, magyarorsziigi lakcimmel nem rendelkez6
v6laszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossdg6t igazol6
igazolv6nyrinak tipus6t 6s sz6mrlt, vagy jeld,l6 szervezet vagy mds szervezet eset6ben a bir6s6gi
nyilviintartiisba-vdteli szrimdt. A bir6srigi feliilvizsgrilati k6relem lartalmaz}ratja benytjt6j6nak
telefaxsziirniit, vagy elektronikus levdlcimdt, illetSleg k6zbesitdsi megbizottjrinak nev6t 6s

telefaxsz:irniit vagy elektronikus levdlcimdt. A bir6s6gi feliilvizsg:llati k6relemben uj tdnyek ds

bizonyit6kok is felhozhat6k. Az elektronikus dokumentumk6nt benyujtou k6relem mell6kleteit
oldalhri m6solatban elektronikus okirati form6ba kell alakitani. A bir6srigi elj6rris nem t6rgyi
illet6kmentes. A bir6s6gi feliilvizsgdlat irrinti kdrelem benlujt6j6t tArgyi illet6k-feljegyz6si jog
illeti meg.

Indokokis

A vdlasztiisi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t<irv6ny (a toviibbiakban: Ve.) szerint:

,,156. $ Az egy6ni szavaz6lap alap-adattartalmirt az 5. mell6klet, a listiis szavaz6lap alap-
adattartalmet a 6. melldklet dllapitja meg.
158. $ (1) K6zds jel6lt, illetve lista esetdn a szavazllap a jeldlt, illetve lista 6llit6s6ban r6szt
vev6 valamennyi jelcil<i szervezet nevet tartalmazza.
(2) A szavazolapon fel kell tiintetni a jeldl<i szervezet r<ividitett nevdt, illetve jelk6p6nek
sziirke6myalatos k6p6t is, ha azt a jel6l6 szervezet a bejelent6skor k6ri.
161. $ (1) A szavazllapon a jel6ltek, jel<il<i szervezetek adatait nagybetrivel, azonos
betiitipussal 6s betriLrn6retben kell felttintetni.
(2) A je16l6 szervezet jelkdp6t hrisz millim6ter magas 6s negyven millimdter szdles tertileten
kell elhelyezni a szavaz6lapon.
(3) Ha a kdzds jel6lt, illetve lista rillitrisdban rdszt vev6 jel6l6 szervezetek tdbb jelkdp
feltiintetds6t k6rik a szavaz6lapon, azokat egytittesen kell a hrisz millim6ter magas 6s negyven
millim6ter szdles teriileten elhelyemi.
162. $ (1) A szavazolap adattartalm6t a v6laszt6si bizottsdg hagyja j6v6 azt k6vet<ien, hogy
valamennyi bejelentett jel<ilt, illetve lista nyilvdntart6sba-vdtele t6rgy6ban hat{irozatot hozott."



A Vrilaszt6si Bizotts6g a szavaz6lap-minta adattartalmAt megvizsg6lta 6s megrillapitotta, hogy
az egyezik a nyilv6ntart6sba vett k6pvisel6-jel6ltek 6s jel6l6 szervezetek 6ltal bejelentett
adatokkal.
A Vrilasadsi Bizottseg a Ve. rendelkezdseinek megfeleki szavazolap mint6janak adattartalm6t
j 6v6.hagyta.

A hatrirozat a Ve. 156. $-6ban, 158. $-6ban, 161. $-6ban, 162. $ (1) bekezd6s6ben, a Ve. 5.

sziimu mell6klet6ben foglaltakon, ajogorvoslatr6l sz6l6 tajdkoztatds aYe.222. $-6n, a 223. $-
in, a 224. $-ilr:,, a 225. $-r{Ln 6s a 240. $-an, valamint az illet6kek6l sz6l6 1990. 6vi XCIII.
tdrv6ny 37. $ (1) bekezd6s6n 6s a 62. $ (1) bekezd6s s) pontjan alapul.
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