
Budapest 13. szimri Orszf ggyiil6si E gy6ni V6lasztrikertileti
Vdlasztisi Bizottsig

2512022. (III. 30.) sz6mri hatSrozata

Budapest 13. szdmri Orszriggy[ildsi Egydni V6laszt6keriileti Viilasztiisi Bizotts6g (a
tov6bbiakban: Viilasztdsi Bizotts6g) a v6lasztiisi eljiiriisr6l szol6 2013. 6vi XXXVI.
tdrvdny (tov6bbiakban: Ye.) 297. g (l) bekezdds b) pontj6ban megiillapitott
hatriskdrdben elj6rva dr. K. T. magrinszem6ly (tovribbiakban: Beadvrinyoz6) riltal
benyijtott ,,bejelent6s v6laszt6si elj6r6s befolyrisol6s616l" tdrgyri kifogrisrit

6rdemi vizs96lat n6lkiil elutasitja.

Indokol6s

Beadviinyoz6 2022. mitrclts 27. napjdn 21 6ra 15 perckor e-mail ritj iin bejelentest tett
viilasztiisi elj6r6s befolyrisol6siir6l, a Budapest 13. sziimri Orszriggyrildsi Egy6ni
Viilaszt6kertileti Vrilaszt6si Irod6n6l.
El<iadiisa szerint 2022. miircius 27. napjiln a postal6d6j6ban talfllta a Kerfviirosi
Hirmond6 kiadvdnyt, melynek cimlapirit csatolta level6hez. Beadvdnyoz6 vdlem6nye
szerint egy helyi politikus (Vajda ZoltAn) nyilvdnoss6g eltitti meggyan usiti,sa azzal,

hogy hriboruba akarj a sodorni a haziinkat, jelen h6borus ktiriilmdnyek kdztitt kimeriti a

rdmhirterfesztds fogalm6t. Tovdbb6 fgy vdli, hogy a lap kiad6ja, az lflisbgi
Kereszdnydemokrata Szovetsdg XVI. keriileti Szervezete a t-entiek tiikr6ben
bizonyosan alkalmatlan arra, hogy az orszirggy:.i.l€,si v6lasztdsokon b6rmilyen tisztsdgre

is delegriljon tagot az SZSZB-be.

Ahalirozat ellen - jogszab6lysdrtdsre hivatkoziissal - az iigyben 6rintett termdszetes ds
jogi szem6ly, jogi szemdlyisdg ndlktili szervezet fellebbezdst nyrijthat be szemdlyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben a Vrilasztdsi Bizottsrignril ( 1 163
Budapest, Havashalom u. 43.; telefax: 404-4298; hvi@bp16.hu) ugy, hogy az legkdsribb
a halinozal meghozataldt6l szAmitott 3. (harmadik) napon, azaz legk6s6bb 2022. fiprilis
2. napjin 16 6r6ig megdrkezzen, mely hat6ridri jogveszto. A fellebbezds kciztehervisel6si
kdtelezettsdg alii nem es6 elj6r6s, elbirdl6sdra a Nemzeti Vrilasztrlsi Bizotts69 jogosult.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a kdrelem Ye.223. g (3) bekezd6se szerinti alapj6t,
a fellebbezds benyujt6jrinak nevdt, lakcimdt (sz6khely6t) ds - ha a lakcim6ttil
(szdkhelydt6l) eltdr postai drtesitdsi cimdt, a benyrijt6jrinak szemdlyi azonosit6j6t,
illetve ha a kiilftldtin dlo, magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkezl vllasztipolgir
nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szemdlyazonossiigiit igazol6 igazolvdny6nak
tipus6t ds szdm ! vagy jekiki szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi
nyilvrintart6sba-vdteli szirmlt. A fellebbezds tarlalmazhatja benyrijt6j6nak
telefaxszdm6t, vagy elektronikus levdlcim6t, illet<ileg kdzbesitdsi megbizottjrinak nevdt
ds telefaxszdmti vagy elektronikus levdlcimdt. A fellebbezdsben [j tdnyek ds

bizonyit6kok is felhozhat6k.
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A V6laszt6si Bizotts6g a kifog6st megvizsg6lta ds meg6llapitotta, hogy a beadv6ny a

Ye.212.6 (2) bekezd6s a) pontj6ban foglaltak alapjSn nem tartalmazza a
jogszab6lysdrtds megje16ldsdt. igy az 6rdemi vizs96latra alkalmatlan.

A fentiek alapjrin a V6lasztiisi Bizottsiig a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint ddntdtt.

A Vdlasztrisi Bizottsiig hat6skcirdt aYe.297. $ (l) bekezdds b) pontja Sllapitja meg. A
V6laszt6si Bizotts6g hatirozataaYe.2. $ (l) bekezddsdben, 14.$ (l) bekezddsdben,43.

$-6ban, 44. $-6ban, 48. $-6ban, 49. $ (2) bekezddseben, 212. $-riban, 214. g (1)
bekezddsdben, 215. $ c) pontjdban, 218. $ (l) bekezddsdben foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehettis€grol sz6l6 tiijdkoztat6s a Ve. 221. $-6n, 223-225 . $-ain, valamint
a 297. $ (3) bekezdds b) pontj6ban foglaltakon alapul. A fellebbez6s kdZeherviseldsi
kdtelezettsdg al6li mentessdgdt az illetdkekr6l sz6l6 1990. dvi XCIII. trirvdny 2.
melldklete XIII. pontj6nak 8. alpontja biztositja.

Kisebbsegi v6lemdny: -
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