
Budapest 13. szrimri Orszfggriil6si Egy6ni Vrilasztrikeriileti
VAlasztrlsi Bizotts6g

2l12022. (III. 11.) szrimf hat{rozata

Budapest 13. szrimri Orsz6ggytldsi Egydni Vrilaszt6kertileti V6lasztiisi Bizottsiig (a
tov6bbiakban: V6lasztrisi Bizotts6g) a v6lasztisi eljrinisr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny
(ovribbiakban: Ye.) 297. $ (1) bekezd6s b) pontj6ban megrillapitott hatriskrir6ben eljrirva G. P.
magiinszem6ly (tovribbiakban: Beadviinyoz6) riltal benyrijtott ,.ajrinl6iven val6 vissza6l6s"
tdrglu kifog6s6t

6rdemi vizsgilat n6lkiil elutasitja.

A Vrilasztrisi Bizottsdg a biintet6eljAresr6l sz6l6 2017.dvi XC. tdrv6ny 376.$ (2) bekezddse
alaplAn a Biintet<i Tdrv6nyk<inyvr6l sz6l6 20l2.dvi C. tdrv6ny 350. $ (l) bekezddse szerinti a
vdlasads, ndpszavazds ds eur6pai polgdri kezdem6nyezds rendje elleni biiLncselekm6ny
megalapozott gyanrija miatt kezdemlnyezi a hat6sk6rrel rendelkez6 rend6rhat6srig elj6r6s6t.

A hatirrozal ellen - jogszab6lysdrtesre hivatkoz6ssal - az tigyben drintett term6szetes 6s jogi
szemdly, jogi szemdlyis6g ndlkiili szervezet fellebbez6st nytjthat be szemdlyesen. lev6lben,
telefaxon vagy elektronikus lev6lben a V6laszt6si Bizotts6gniil (1163 Budapest, Havashalom u.

43.; telefax: 404-4298; hvi@bpt6.hu) tgy, hogy az legk6s6bb a hatirozat meghozatal6t6l
sziLrnitott 3. (harmadik) napon, azaz legkds6bb 2022. mriLrcius 14. napj6n 16 6riiig meg6rkezzen,
mely hatiirid6 jogveszt5. A fellebbezds kdztehervisel6si kdtelezetts6g al6 nem es6 eljrir6s,

elbirdliisara a Nemzeti Vrilasztrisi Bizottsrig jogosult.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a k6relem Ye. 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapj6t, a

fellebbezds benyijt6jrinak nev6t, lakcimdt (szdkhely6t) 6s ha a lakcim6t6l (sz6khelydt6l) eltdr

- postai drtesitdsi cimet, a benyijt6janak szemdlyi azonosit6jiit, illetve ha a kiilftrtddn 616,

magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkezri v5laszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szemdlyazonossagdt igazol6 igazolvdnyanak tipusdt 6s szim6t, vagy jel6l<i

szervezet vagy mris szervezet eset6ben a bir6srigi nyilvrlntartrisba-vdteli sz6mrit. A fellebbez6s
tartalmazhatja benyujt6j6nak telefaxsziim6t, vagy elektronikus lev6lcim6t, illetoleg k6zbesitdsi

megbizottjrinak nev6t 6s telefaxszrim6t vagy elektronikus lev6lcimdt. A fellebbez6sben [j
t6nyek 6s bizonyitdkok is felhozhat6k.

IndokoLls

Beadviirryoz6 2022. mirditts 01. napjaLn 15 6ra 56 perckor e-mail ritjan bejelent6st tett

ajrinl6iven val6 visszadl6s targy6ban, a Nemzeti V6laszt6si Iroda Vdlaszt6si Informdciirs
Szol96latan6l.
A Nemzeti V{lasarisi Iroda tov6bbi intdzkedds cdljab6l 6ttette beadvrinyoz6 megkeresds6t, a

Budapest 13. szrimri Orsz6ggyiildsi Egy6ni Vrilasz6kertileti Viilasarisi Irodilhoz.

Beadviinyoz6 leveldhez csatolta a magyarorszag.hu oldalr6l letciltdtt adatokat, mely szerint o

Dr. Zsidr6 L6szl6 urat ajifuilotta. Elmondasa szerint nem irt alii, nem t6mogatott semmilyen

p6rtot, szem6lyt.

A V6lasztrisi Bizotts6g meg6llapitja, hogy a k6relmezo nem a Ye. 209. $ (1) bekezd6s6ben

meghatarozott Budapest 13. szrimri OEVB-hez tette meg a bejelent6sdt, hanem azt a Nemzeti

Vrilasztasi Iroda rdsz€re kiildte meg.



A Nemzeti V6lasa6si lroda a hozz{ 2022. mircius l-jdn drkezett beadv6nyt nem a Ve. 213.$
(l) bekezd6s6ben meghatirozott egy napon beliil, hanem csak 2022. miircius 8-rin ktildte meg
a hatAskdrrel ds illetdkess6ggel rendelkez6 szervhez.

A Vrilaszt{isi Bizottsrig a kifogrist megvizsgrilta 6s megrillapitotta, hogy a beadviiny aYe.212.
$ (2) bekezdds6ben loglaltak alapjdn nem tartalmazza sem ajogszabtilys6rtes megjel6lds6t, sem
a kifogiis benytjt6jdnak meghat6rozott adatait (lakcim6t. ha lakcimdtot elt6r, postai drtesit6si
cim6t).

A fentiek alapjrin a Vrilasaiisi Bizottsiig a rendelkez<i r6szben foglaltak szerint ddntdtt.

A V6lasztlsi Bizottsdg hatiiskdrdt a Ye. 297. g (l) bekezdds b) pontja rillapitja meg. A
Vrilasarisi Bizotts6g hat6rozata a Ve. 2. g (l ) bekezddsdben, 14. g (l ) bekezdesdben, 43. g-6ban,
44. $-eban, 48. $-6ban, 49. g (2) bekezdes6ben, 212. g-riban, 214. $ ( I ) bekezd6s6ben, 215. g c)
pontj6ban,218. $ (l) bekezd6s6ben foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehet6s6grril sz6[6 tdj6koztatAs aYe.22l. g-an,223-225. g-ain. valamint a 297.

$ (3) bekezd6s b) pontj6ban foglaltakon alapul. A fetlebbez6s kdzteherviselesi kdtelezettseg
al6li mentessdget az illet6kek<il sz6l6 1990. 6vi XCIII. ldrvdny 2. melleklete XIII. pontj6nak
8. alpontja bizlositja.
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