
Budapest 13. sz6mri Orszriggyiil6si Egy6ni Vrilaszt6keriileti
Vdlasztrisi Bizottsrig

2712022. (IV. 9.) szdmf hatirozata

Budapest 13. sziimri Orszriggyr.il6si Egy6ni V6lasa6keriileti Viilasztiisi Bizotts6g (a
toviibbiakban: V6lasztrisi BizottsSg) a v6lasztrisi eljrfu6sr6t sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (a
tovribbiakban: Ye.) 297. $ (1) bekezd6s a) pontjiiban megiillapftott hat6sk6r6ben eljarva a

FIDESZ Magyar Polgdri Szdvets6g jel<il<i szervezet (a tov6bbiakban: Beadviinyoz6)
kifogrlsrinak r6szben helyt ad 6s megiillapitja, hogy a

Budapest, XVI. keriileti 5. sz6mri szavazatszilrnl 16 bizottsiig,
Budapest, XVI. kertileti 28. szitrnt szavazatsz|mlii6 bizotts6g,
Budapest, XVI. keriileti 33. szitnt szavazatszitrnliil bizotts6g,
Budapest, XVI. kertleti 43. szrimri szavazatszimlll6 bizottsAg,
Budapest, XVI. keriileti 57 . szfuni szavazatszinnlii6 bizotts6g

azzal, hogy egyes nemzetisdgi vdlaszt6polgiirkdnt a viilaszt6i n6vjegyz6kben regisztr6lt
szemdlyeknek nem adott 6t egy6ni vdlaszt6kertileti szavaz6lapol, megs6rtette a Ve. 257. $
(1a) bekezd6s6t.

A V6laszt6si Bizottsiig a Budapest XVI. keriileti 10. szrlmri szavazatszirnlAl6 bizottsiig
6s a Budapest XVI. keriileti 18. szrlmti szavazatszAmlil6 bizotts6g

vonatkoziisiiban a benyrijtott kifogrlst elutasitja.

A hatrirozat ellen jogszabrilys6rt6sre hivatkoz6ssal az iigyben drintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g ndlktili szervezet fellebbez6st nytjthat be szem6lyesen, lev6lben,
telefaxon vagy elektronikus lev6lben a Viilasztiisi Bizotts6gndl (1163 Budapest, Havashalom
u. 43.; telefax: 404-4298; hvi@bp 16.hu) tgy, hogy az legk6s<ibb a hatirozat meghozataliit6l
szimitott 3. (harmadik) tapo\ azaz legkds6bb 2022. d'prilis 12. napjin 16 6rdig meg6rkezzen,
mely hatrirido jogvesao. A fellebbezds kriztehervisel6si kdtelezetts6g al6 nem es6 eljAr6s,
elbir6l6sara a Nemzeti V6lasZ6si Bizous6g jogosult.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a k6relem Ye.223. $ (3) bekezddse szerinti alapj6t, a

fellebbez6s benyijt6janak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khelydt6l)
elt6r postai 6rtesit6si cim6t, a benyujt6jrinak szem6lyi azonosit6jrit, illetve ha a kiilftilddn
6l<i, magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 viilaszt6polgar nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szem6lyazonossrigrit igazol6 igazolviiny6nak tipus6t 6s sz6miit, vagy jel6l6
szetyezet vagy miis szeryezet esetdben a bir6srigi nyilvdntartiisba-vdteli sz6m6t. A fellebbez6s
tartalmazhatja benyujt6j riLnak telefa.rsz6m6t, vagy elektronikus levdlcim6t, illet<ileg k6zbesit6si
megbizottjdnak nev6t ds telefaxszimdt vagy elektronikus lev6lcimdt. A fellebbezdsben rij
tdnyek 6s bizonyitdkok is felhozhat6k.

Indokol6s

Beadv6nyoz6 a Ve. 208. $-a alapjrin, 2022. Aprilis 6-rin 15 6ra 30 perckor kifogdst nyujtott be

a Ve. 178. $ (1) bekezd6s6nek, 257. I (1a) bekezdds6nek sdrelme miatt a Ve.2l1. $-ara
hivatkoz6ssal a Budapest XVI. keriilet 5. sz6mt szavazatszitmlii6 bizotts6g, a Budapest XVI.
kertilet 10. szhmt szavazatszitmliio bizotlsAg, a Budapest XVI. kertilet 18. sziimri
szavazatszhmlfi6 bizotts6g, a Budapest XVI. keriilet 28. szdml szavazalszimlAl6 bizotts6g. a

Budapest XVI. keriilet 33. szrimti szavazatszitrnlAl6 bizotts6g, a Budapest XVI. keriilet 43.



sz6mt szavaz atszrirnkil6 bizottsrig 6s a Budapest XVI. kertilet 57. szimlf szavazatszdrnlllo
bizottsiig, tev6kenysdge 6s ddnt6se ellen az aliibbi indokaik alapjrin.
A Beadviinyoz6 beadv6nya szerint:
1. 2022. riprilis 3-rin Budapest XVI. keriilet 5. szrimri szavaz6k<jr6ben a FIDESZ-Magyar
Polgdri Szcivets6g 6ltal megbizott tag azt tapasaalta, hogy a jegyzi5kdnywvezet<i 6ltal adott
trij6koztatris alapjiin a szavazatsz{rnliio bizottsrig a nemzetisdgi v6lasA6polg6rk6nt
nyilviintartott szavaz6k szixnira nem adott rit egy6ni vrilasa6keriileti szavaz6lapot, ennek
megfelel6en v6laszt6joguk gyakorldsdban akaddlyozta oket. A szavazat szbrrrlitlo bizottsrig 4
nemzetis6gi v6laszt6polg6rb6l legalibb 1 fo r6szdre a n6vjegyzdk aliiirrls6t k6vet6en I
nemzetis6gi listds szavaz6lapot adotl iit, de egy6ni jeldlteket tartalmaz6 szavaz6lapot nem. Ezt
a Beadvrinyoz6 egy viilaszt6polgrir nyilatkozatrlnak benytjtiisdval is igazolta. Az egydni
vii{aszt6kertileti szavaz6kdri jegyz<ik<inyv - egyez6en az orsz6gos listris szavaz6k6ri
jegyzrikdnywel - a^ Iartalmazza, hogy a n6vjegyz6kben l6v6 viilaszt6pol girok szima 829.
Ebb6l a sokasdgb6l megjelent 669 fo az egy6ni viilaszt6keriileti jegyz6kdnyv szerint, a listris
szavaz6kdri jegyz6krinyv azonban 673 fo v lasztipolgArt tart szrimon megjelentk6nt. Ez
Onmagriban sem indokolhat6 kiil6nbs6g, hiszen a belftildi lakcimmel rendelkez6
v6lasa6polgri'mak az orsziiggyrildsi kdpviselok viilasZiisiin k6t (egy6ni vdlaszt6ker[leti ds
listris) szavazata van. Amig, tehrit az egydni jegyz6kdnl,v szeint az umiiban l6v6 lebdlyegzett
szavaz6lapok szAma 669 volt, (ebb<il 6rvdnytelen 7, 6rv6nyes 662 db) addig a listris
jegyz6kdnyv szerint 4 f6 nemzetisdgi list6s szavazrisra jogosult vrilaszt6polgrirb6l 4 f<i

megjelent 6s 6rv6nyesen szavazoll, mig a prirtlistara szavazok kdztil megjelent 6s szavazott
669 f<i. Vitathatatlan teh6t, hogy az egy6ni jegyz6k<inyv szerint leadott szavazatok szirna 4-
gyel kevesebb a list6s szavaz6k szrimriLnril, amely sziirn pedig egyezik a nemzetis6gi listara
szavazri jogosult viilaszt6polg6rok szittrixal. A jegyz6kdnlwi adatok alapjan is igazolhat6
tehdt, hogy legal6bb I f<i nemzetisdgi v6lasa6polg6r nem kapott egy6ni v6laszt6kertileti
szav azolap oL a szay azatszimlAl6 bi zotts6g16l.

2. 2022. dprilis 3-6n Budapest XVL keriilet 10. sz6mri szavaz6k6r6ben a FIDESZ-Magyar
Polgriri Sz<ivetsdg dltal megbizott tag an tapasztalta, hogy a jegyzokcinywezet6 iiltal adott
t6jdkoztatris alapj{n a szavazatsz{rnlil6 bizottsiig egy romrin nemzetis6gi vrilasa6polgiirkdnt
nyilvAnta(ott v6laszt6polgar szitmira nem adott rit egy6ni v6laszt6kertileti szavaz6lapot,
ennek megfelekien v6laszt6joga gyakorl6srlban akadiiyozla i5t. E^ a Beadv6nyoz6 a
vrilasa6polg6r nyilatkozatiinak benytjtris6val is igazolta. A szavazatsz mkil6 bizottsrig a
viilaszt6polgrir resz€re a ndvjegyz6k akiirris6t krivet6en egy nemzetis6gi listiis szavaz6lapot
adott iit, de egy6ni jeldlteket tartalmazo szavaz6lapot nem. Az egydni vrilaszt6kertileti
szavaz6kdri jegyz6kdnyv - egyezoen az orszAgos listris szavaz6kdri jegyz6kdnywel - azt
tarialmazza, hogy a n6vjegyzdkben l6v6 vrilasa6polgiirok szitma 938. Ebb6l a sokas6gb6l
megjelent 756 f<t. Itt is rdgziteni kell, hogy a belftrldi lakcimmel rendelkez6
v6lasa6polgrirnak az orsz6ggyi.ildsi k6pvisel6k vrilaszt6sriLn kdt (egy6ni vrilaszt6kertileti 6s
listris) szavazata van. Az egydni jegyz6kdnyv szerint azonban umiiban l6v6 lebdlyegzett
szavaz6lapok szinna 7 55 volt, vagyis egy szavaz6lap hirinyzik. A list6s jegyzcikdnyv szerint 2
f6 nemzetisdgi list6s szavaziisra jogosult vrilaszt6polgrirb6l I f6 megjelent 6s 6rv6nyesen
sz,avazoll, mig a pdrtlistrira szavazok kdziil megjelent ds szavazott 755 f<i. Vitathatatlan tehat,
hogy az egy6ni jegyz6kdnyv szerint leadott szavazatok sziima l-gyel kevesebb a listds
szavaz6k szamAnirl. amely sz6m pedig egyezik a nemzetisdgi list5ra szavazni jogosutt
viilaszt6polgarok sz{rnixal. Tekintettel arra, hogy a belftildi lakcimmel rendelkez6
v6lasd6polgrirnak 2 szavazal van, a szayazatszdrnl l st megel<iz6en nem iillapithatott meg
m{st a szayazatszinnltiS bizotts6g a n6vjegyzdkben szerepl6 aldirdsok alapjrin, minthogy a
szayazdsra megjelent vrilasa6polg6rok szima 756. Az 6ltal viszont, hogy a nemzetisdgi
viilaszt6polgrir nem kapoft egy€ni szavazolapot, egydrtelmrien hiiiny keletkezett, (ktiliinbsdg
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jelentkezett az umiban l6v6 szavazatok sz6ma, ds a megjelentek sz6ma kriz6tt). Ene
figyelemmel a jegyzokdnyvi adatok alapjiin vitathatatlan, hogy I f<i nemzetisdgi
v6laszt6polgrir nem kapott egydni v6lasa6keriileti szavaz6lapot teh6t, hogy a
szav azatszirnlal o bizofl segt6 l.

3.2022.6prilis 3-6n Budapest XVI. keriilet 18. sz6mu szavaz6kdrdben a FIDESZ Magyar
Polgari Sz<ivets6g 6ltal megbizott tag azt tapasztalta, hogy a jegyz<ikdnlwvezeto iiltal adott
trijdkoztatris alapjan a szavazatszAmlii6 bizottsrig a nemzetisdgi v6laszt6polgiiLrkdnt
nyilviiLntartou szavazok szirmitra nem adott 6t egy6ni viilaszt6kerlileti szavaz6lapot, ennek
megfelel6en szavazali joguk gyakorl6siiban akad6lyozta ot. A szavazatszriml6ld bizotts6g 2
fdbot, legalibb 1 f<i nemzetis6gi v6lasa6polgar r6szdre a n6vjegyz6k aliirdsirt kcivetoen 1

nemzetis6gi listds szavaz6lapot adott at, de egy6ni jekilteket tartalmaz6 szavaz6lapot nem. EZ
a BeadviiLryoz6 egy v6lasa6polg6r nyilatkozatiinak benyrijt6srival is igazolta. Az egydni
v6lasa6keriileti szavaz6kdri jegyz<ikdnyv - egyez6en az orsziigos listds szavaz6kdri
jegyz<ik6nywel - azt tarlalmazza, hogy a ndvjegyzdkben ldvo v6laszt6polgiirok sziima 804.
Ebb6l a sokasrigb6l megjelent 643 fo. ltt is r<igziteni kell, hogy a belfttldi lakcimmel
rendelkezo viilaszt6polg6mak az orszdggytllsi kdpviselok viilasztiisiin k6t (egy6ni
v6laszt6keriileti 6s tistris) szayazata van. Az egy6ni jegyzokdnyv szerint azonban az umiiban
ldv6 leb6lyegzett szavaz6lapok szinna 643 volt. A listris jegyzokdnyv szerint pedig 2 fri
nemzetis6gi listiis szavaziisra jogosult vrilaszt6polgarb6l, 2 f<i megjelent ds 6rvdnyesen
szavazotl, mig a prirtlist6ra szavaz6k kciziil megjelent 6s szavazott 643 f5. Vitathatatlan teh6t,
hogy az egydni jegyz<ik6nyv szerint leadoll szavazatok szAma 2-vel kevesebb a listiis
szavaz6k szinninii, amely sziim pedig egyezik a nemzetis6gi list6rra szavazni jogosult
v6laszt6polgiirok sziim6val. Erre figyelemmel a jegyz6k6nlvi adatok alapj6n vitathatatlan,
hogy legakibb I f6 nemzetis6gi vrilaszt6polg6r nem kapott egydni viilaszt6keriileti
szavaz6lapot a szay azatszixnki{6 bizotts6gt6l.

4. 2022. 6prilis 3-rin Budapest XVI. kertilet 28. szrimri szavaz6kdr6ben a FIDESZ-Magyar
Polg6ri Szdvets6g 6ltal megbizolT tag azl tapasztalta, hogy a jegyz6kdnywezet<i 6lta[ adott
tdj6koztat6s alapj 6n a szavazalsziLrnl.5.l6 bizottsrig a nemzetisdgi vSlaszt 6polgdrk6nt
nyilvdntartott szavaz6 szdmAra nem adott 6t egy6ni vrilaszt6keriileti szavaz6lapot, ennek
megfelelcien vdlaszt6joga gyakorl6sriban akadiiyozla ot. A szavazalszdmlil6 bizottsdg 1 fo
nemzetisdgi v6laszt6polg6r teszere a ndvjegyz6k al|irlsit kdvetoen egy nemzetisdgi listiis
szavazllapot adott 6t, de egy6ni jeldlteket tartalmaz6 szavazolapot nem. Ezt a Beadvdnyoz6
egy vrilaszt6polg6r nyilatkozatrinak benyrijtrlsrival is igazolta. Az egydni vrilaszt6keriileti
szavaz6kdri jegyz6k6nyv - aYe.257. $ (1b) bekezd6sben foglaltakra figyelemmel, a listas
jegyzrikdnyvben foglalt 728 fos adatt6l elt6r6en azt tartalrnazza, hogy a n6vjegyz6kben l6vo
vrilaszt6polgrirok szdma 729. Ebb6l a sokasdgb6l megjelent 600 f6. Itt is rdgziteni kell, hogy a

belliildi lakcimmel rendelkezo viilasZ6polg6mak az orszriggyrildsi kdpvisetok vrllasztrisiin k6t
(egy6ni vrilaszt6kertileti 6s list6s) szavazata van. Az egydni jegyz<iktinyv szerint azonban az

umrlban l6v6 leb6lyegzett szavaz6lapok szima 605 volt. A listris jegyzokcinJw szerint pedig 1

f6 nemzetisdgi listds szavaziisra jogosult vrilasa6polgar megjelent ds drv6nyesen szavazolT,
mig a pArtlistara szavazok kciziil megjelent 6s szavazott 600 f6. Vitathatatlan tehiit, hogy az

egy6ni v6lasa6keriileti jegyz6kdnyv szerint leadoll szavazatok szima a Ve. 257. $ (1)
bekezd6s6ben foglaltak szet',nl szavazo viilaszt6polgrirra tekintetlel, l-gyel meg kellene
haladnia a list6s szavaz6k sz6mrit, mivel pedig ez a szitm egyezik a nemzetisdgi listrira
szavazni jogosult vdlasa6polgdrok sziimiival, a szavazatsz|rnl6l6 bizottsrignak 1 ftt
nemzetis6gi vrilaszt6polgiir vonatkozds6ban t6rt6nt mulasaiisa ilyen m6don igazolt.
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5. 2022. dprilis 3-rin Budapest XVI. keriilet 33. szrlmri szavaz6kdrdben a FIDESZ-Magyar
Polgiiri Szdvets6g riltal megbizolt tag an tapasztalta, hogy a jegyz6kdnyvvezet6 iiltal adott
t6jdkoztatds alapjdn a szavazatszitnld.l6 bizottsrig nemzetis6gi viilaszt6polgriLrk6nt
nyilvifutartott szavaz1k szimitra nem adott 6t egydni v6laszt6kertileti szavaz6lapot, ennek
megfelel6en szavazali joguk gyakorlis6ban akadrilyozta 6t. A szavazatszdmlitl6 bizottsiig
legalribb I f6 v5laszt6polgdr rdszdre a ndvjegyzdk alAirlsttl k6vetoen egy-egy nemzetisdgi
listris szavaz6lapot adott 6t. de egy6ni jeldlteket tartalmaz6 szavazolapot nem. Ezt a
Beadvrinyoz6 egy vrilasa6polgiir nyilatkozatrfurak benyrijt6srlval is igazolta. Az egydni
vrilaszt6keriileti szavaz6kdri jegyz6kdnJv - egyezrien az orsziigos list6s szavaz6kdri
jegyz<ikdnywel - azt tarlalmazza, hogy a n6vjegyz6kben l6v6 viilaszt6polgarok sziima 1108.
Ebb6l a sokasiigb6l megjelent 905 f6. Itt is rdgziteni kell, hogy a belft,ldi lakcimmel
rendelkez6 v6laszt6polgriLrnak az orszitggyiill.si kdpvisel<ik v6lasZiisiin k6t (egy6ni
vdlaszt6keriileti 6s listris) szayazaia van. Az egylni jegyzrikdnlw szerint azonban umdban l6v6
lebelyegzett szavaz6lapok szttma 903 volt, vagyis 2 szavaz6lap hi6nyzik. A list6s
jegyz6k6nlw szerint pedig 5 fit (2 fit n6met, 3 f5 ukrin) nemzetis6gi list6s szavaz6sra jogosult
vrilaszt6polg6rb6l 5 fo megjelent 6s drv6nyesen szayazott, mig a piirtlistAra szavaz6k k6ztl
megjelent 6s szavazott 900 fo. Vitathatatlan teh6t, hogy az egy6ni jegyz6k6nyv szerint leadott
szavazatok szdma 2-vel kevesebb a listiis szavaz6k szitminii, amely szrim ugyan nem egyezik
a nemzetisdgi listdra szayazni jogosult v6laszt6polgrirok szdmdval, de azok 40 Yo-ii teszi ki.
Tekintettel ana. hogy a belftldi lakcimmel rendelkezo viilaszt6polgrimak 2 szavazala van, a
szavazatszitml{,ldst megekiz6en nem iillapithatou meg mest a szavazatszitml6l6 bizous6g a
n6vjegyz6kben szerepl<i aliiirrisok alapjrin, minthogy a szavazbsra megjelent v6laszt6polgrirok
szitna 905 fo. Az iltal viszont, hogy legalibb 1 f6 nemzetisdgi vrilasa6polgdr nem kapott
egydnt szavaz6lapot, egy6rtelmrien hiiiny keletkezett (ktil<inbsdg jelentkezett az umriban ldv6
szayazalok sziima, 6s a megjelentek szrima kdz6tt). Erre figyelemmel a jegyz6kdnyvi adatok
aiapjrin vitathatatlan, hogy legalibb I f<i nemzetis6gi vritasa6polgar nem kapott egy6ni
vrilasa6keriileti szavaz6lapot a szavazatszitml6l6 bizottsdgt6l. Az 1 f<i nemzetisdgi
vdlaszt6polgrir vonatkoz6siiban a szavazalszlmkil6 bizotts6g tagianak nyilatkozata is
bizonyilja a fentieket, valamint az egyik 6rintett viilasa6polgrir teljes bizonyit6 erejii
magdnokiratban foglalt nyilatkozala is ezt timaszlja alA.

6. 2022. 6prilis 3-6n Budapest XVI. keriilet 43. szrimri szavaz6kdr6ben a FIDESZ-Magyar
Polgiiri Szcivetsdg riltal megbizott lag azt tapasztalta, hogy a jegyz6k6n).vvezet6 riltal adott
lAjdkoztatds alapjrin a szavazatszitrnliio bizotts6g nemzetis6gi v6lasA6polgiirk6nt
nyilviintartott szavaz6k szinnitra nem adott dt egy6ni vrilasa6keriileti szavaz6lapot, ennek
megfelel6en szavazati joguk gyakorlisriban akadilyozta i\l. A szavazatszdmkil6 bizotts6g 2 f<i
ndmet nemzetisdgi vrilasa6polgrlrb6l legaLibb 1 f6 r6sz6re a ndvjegyz6k allirisAt krjvet6en
egy nemzetisdgi list6s szavaz6lapot adott 6t, de egy6ni jeldlteket lartalmazo szavazolapot
nem. Ezt a Beadviinyoz6 egy viilaszt6polgriLr nyilatkozatrfurak benyirjtrisrival is igazolta. Az
egydni viilaszt6keriileti szavaz6k<iri jegyzokdnyv - egyezoen az orszdgos listiis szavaz6k6ri
jegyz6kdnywel aA tartalmazza, hogy a ndvjegyz6kben l6vri v6laszt6polgrirok szhma 956.
Ebb6l a sokasrigb6l megjelent 813 f6. R6gzitend<i, hogy a belftildi lakcimmel rendelkez6
vrllasa6polgiirnak az orsz6ggyril6si k6pvisel6k vtiasztlsAn kdt (egy6ni vdlasa6keriileti 6s
listiis) szavazata yan. Az egydni jegyzrikdnyv szerint azonban umiiban l6v6 lebdlyegze$
szavaz6lapok szrima 811 volt, vagyis 2 szavazolap hirinyzik. A listris jegyz6kcinyv szerint
pedig 2 fo (2 fd n6met,) nemzetisdgi listas szavazisra jogosult vrilasa6polgdrb6l 2 f6
megielent 6s drvdnyesen szavazoll, mig a p6rtlist{ira szavazbk kciztil megieient 6s szavazott
900 fo. Vitathatatlan tehiit, hogy az egy6ni jegyzrikdnyw szerint leadott szavazatok szlrna 2-
vel kevesebb a listiis szavaz6k szrimiinril, amely sziim megegyezik a nemzetis6gi listiira
szavazni jogosult v6lasa6polg6rok sz6mrival. Tekintettel arra, hogy a belftiidi lakcimmel
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rendelkez6 vrilasZopolgrlrnak 2 szavazat van, a szavazatszrimldl6st megel<iz<ien nem
6llapithatott meg mAst a szavazatsztmkil6 bizottsrlg a n6vjegyzdkben szerepl6 al6irrisok
alapjrin, minthogy a szavazisra megjelent vrllasa6polgarok sziima 813 f6. Az iiltal viszont,
hogy legaldbb I f<i nemzetisdgi vdlasZ6polgiir nem kapott egydni szavaz6lapot, egy6rtelmiien
hidny keletkezett (kiilSnbs6g jelenlkezett az um6ban l6vo szavazatok sziima 6s a megjelentek
szama k6zdtt). Erre figyelemmel ajegyz<ik6nyvi adatok alapjrin vitathatatlan, hogy legatribb I

f5 nemzetisdgi v6laszt6potgrir nem kapott egyeni viilaszt6kertileti szavaz6lapot a
szav azatszfu nl6l6 b i zotts6gt6 l.

A Beadviinyoz6 szerint a kifogds l-7. pontjaihoz becsatolt, az 6rintett vrilaszt6polgrtok,
valamint a bizotts6gi tagok altal tett teljes bizonyit6 erejri magiinokiratban foglalt
nyilatkozatok is igazoljrik, hogy a Nemzeti Vrilaszuisi Bizottsiig 77412018. (lv.l6.) NVB
hatatozata es a Kuria Kvk.lV.3 7.505i2018/2. szdmri hatitrozata alapjrin bizonyitdkk6nt
felhasznrllhat6 jegyz<ikdnyvekben nevesitett anomAliak jelen iigyben fenniillnak, s6t, a

nyilatkozatok iiltal pontosan rekonstrudlhat6vd vrilik, hogy mik6nt 6szlelte a jogsdrt6st a
jogs6rtdst elszenvedett v6laszt6polg:ir, 6s mikdnt az adotl szavazalszriml616 bizottsrig.
Jogi rill6sponda szerint a hivatkozott jegyz<iktinyv szdmadataib6l okkal lehetetl arra
kdvetkeaetni, hogy a kdrelmezo iital dllitott jogs6rt6s bek<ivetkezett, hasonl6kdppen a

Kvk.1.37.49512018/2. szarni iigyhdz. Mrir miis flgyben is meger6sitette a Ktria, hogy az adott
esetben a jogorvoslatot kdr<it nem az fillitott jogsdrtds bizonyitdsa, hanem kellti
val6szinrisit6se terheli.

7.2022. pilis 3-riLn Budapest XVI. kertilet 57. szdmu szavaz6kdr6ben a FIDESZ-Magyar
Polgdri Sz<ivets6g riltal megbizott tagSai azt tapasztaltd&, hogy a jegyzokdnyrwezet<i iiltal adott
tij6koztatris alapj6n a szavazatszitrtlAl6 bizottsrig nemzetis6gi v6laszt6polgrfukent
nyilvrintartott szavazok szimiira nem adott rit egydni vrilaszt6kertileti szavaz6lapot, ennek
megfelel6en szavazali joguk gyakorkisrlban akadrilyozta riket. A szavazatszrirnkil6 bizottsiig
legal6bb 2 f6 v|laszlopolgar rdszdre a n6vjegyzdk aliiirilsiit kdvet6en 1-1 nemzetisdgi listrls
szavaz6lapot adofi et, de egydni jeldlteket lafialrr,az6 szavazolapol nem. Ezt a Beadviinyoz6
k6t velasa6polgir nyilatkozatiiurak benyrijtis6val is igazolta. Az egy6ni v6laszt6kertileti
szavaz6kdri jegyz6kdnyv - egyezden az orsz6gos list6s szavaz6k6ri jegyz6k6nywel - azl
tartalmazza, hogy a n6vjegyz6kben l6vri viilasZ6polgiirok sz6ma 1083. Ebb<il a sokasiigb6l
megielent 806 fii. Rdgzitend6, hogy a belfttldi lakcimmel rendelkez6 vilaszt6polgiirnak az
orszriggyrildsi kdpvisel6k v6lasztris6n k6t (egy6ni villaszt6keriileti 6s listris) szavazata van. Az
egy6ni jegyzrikdnyv szerint azonban az um6ban l6v6 leb6lyegzett szavaz6lapok szitrna 802
volt, vagyis 4 szavazolap hirinyzik. A listris jegyz6kdnyv szerint pedig 4 f6 nemzetis6gi list6s
szavazAsra jogosult vdlaszt6polgrirb6l 4 f6 megjelent 6s 6rvdnyesen szavazott, mig a
p6rtlistara szavazok kdziil megjelent 6s szavazott 803 f<i. Vitathatatlan tehat, hogy az egydni
jegyz6ktinyv szerint leadott szavazatok szri.rna 4-gyel kevesebb a szavazni megielent
vdiasa6polgdrok sz6mrin6l, amely szrfun megegyezik a nemzetisdgi listiira szavazni jogosult
vrilasa6polgarok sziimaval. Tekintettel arra, hogy a belltildi lakcimmel rendelkez<i
v6lasa6polgrimak 2 szavazata van, a szavazatszdml6ldst megel6z6en nem Allapithatott meg

miist a szavazatszrimldl6 bizotts6g a ndvjegyz6kben szerepl6 aliiirdsok alapjan, minthogy a

szavazAsra megielent vrilasztopolgiirok sz6ma 806 f6. Azaltal viszont, hogy legal6bb 2 fo
nemzetis6gi vrilaszt6polgiir nem kapott egy6ni szavaz6lapot, egydrtelmrien hiri.ny keletkezett
(kiildnbs6g jelentkezett az um6ban l6v6 szavazatok szima, 6s a megjelentek szima kcizdft).
Erre figyelemmel ajegyz6kdnyvi adatok alapjrin vitathatatlan, hogy legalibb 2 f<i nemzetisdgi
vrilaszt6polgrlr nem kapott egydni vdlaszt6kertileti szavaz6lapot a szavazalszfunlild
bizotts6gt6l.



El<iadta, hogy a Ve. 257. $ (la) bekezd6se szerint a szavazatszirrlirlo bizotlsig .az

orszriggyril6si k6pvisel<ik viilasa6sara is kiterjed6 hatrillyal nemzetis6gi viilaszt6polgrirkent
ndvjegyz6kben szerepl<i vdlaszt6polgrir rdszdre egy egydni viilaszt6keriileti szavaz6lapot 6s
nemzetisdg6nek listds szavaz6lapj 6t adla 6t.

A Beadvrinyoz6 szerint a szayazatszimiii6 bizottsiig aYe.257. $ (1a) bekezd6s6t sdrt6
tev6kenys6ge sdrti a Ve. 178. $ (l) bekezdds6ben foglaltakat, hiszen a szavaz6lapok
ritv6tel6hez sziiks6ges feltdtelt az 6rintett v6lasa6polgiirok teljesitett6k. A Beadviinyoz6 jelen
beadviinyban 8 nemzetisdgi viilasZ6polgiir vonatkozAseban - a jogs6rt6s megdllapitiisiit
k6relmezi ds a viilaszlis eredm6ny6re val6 kihatiis t6ny6t nem 6llitja (nem is 6Lllithatja), ez6rt
hangsrilyozza, hogy a szavazalszinnliii bizotts6g tev6kenys6ge vonatkoz6siiban a Ve. 2l I . $-
a alapjrln k6ri a Vrilasarisi Bizotts6g eljrir6sdt. K6ri a Viilasarisi Bizottsiigot, hogy a
kifogiisnak helyt adni, 6s a Ve. 218. $ (1) bekezd6sben meghatiirozott jogk6r6ben elj6rva a
jogszabrilys6rtds t6ny6t megrillapitani sziveskedjen.

A V6lasztrisi Bizotts6g a Ve. 21 8. $-a alapjrin a rendelkez6sre 6116 adatok alapjrin d6nt.
A kifog6s elbirdl6sa soriin a V6lasztrisi Bizotts6g megtekintette a Beadvrinyoz6 eltal el6 t6rt
tantnyilatkozatokat, szavaz6kciri jegyz6kdnyveket, valamint a kifogrissal 6rintett
szavaz6k6rdk jegyz6kdnyvezet6inek nyilatkozatait, illetve 6rt6kelte az e tArgybut kialakult
joggyakorlatot.
A Vilasarisi Bizotts6g megdllapitotta, hogy (a Nemzeti Vri{aszrisi Bizottsrig 6s a Kriria
tdretlen joggyakorlata alapjrin ld. Kvk. IV.37.505/2018.12., Kvk.1.37.4951201812.), a
jogorvoslati k6relmet a beadviinyoz6 jogi dllispontjrival megegyez6en kifejezetten eljririsjogi,
a szavaz6lapok kiad6srival kapcsolatos jogorvoslatnak tekinti, amely nem iriinyul a Ve. 241. $
(1) bekezd6se szerinti eredmdny elleni jogorvoslatra.
A Vdlasztrisi Bizotts6g a bizonyitiis kdr6ben pedig hangsrilyozza, hogy brir a bizonyitiis terhe
a Beadviinyoz6t terheli, nincs egyd(elmrien megfogalmazhat6 elviirris arra n6zve, hogy a
bizonyitotts6g milyen foka sziiks6ges ahhoz, hogy a jogsdrtds meg6llapithat6 legyen.
Figyelemmel kell lemi azonban arra, hogy a kdrelmez6t nem az 6llitott jogsdrtds bizonyitdsa,
hanem annak val6sziniisit6se terheli. Ld. Kvk. II.37 .5011201412-Kvk.I.31 .4951201812.
A fentiek alapjdLn a V6laszt6si Bizottsignak a bizonyitdkokat szavaz6k<irdnk6nt kell drtdkelni,
megfele16 bizonyitottsdg eset6ben pedig a jogsdrtdst meg6llapitani.
A V6lasztdsi Bizotts6g meg6llapitja, hogy a nemzetis6gi szavaz6k5nt regisztrdlt
vii{aszt6polgrir reszete a 2022. iprllis 3-i orszrlggyiil6si k6pviselci vrilaszt6s ds orsziigos
nepszavazbs sor6n 1 db nemzetisdgi listet tartalmaz6, 1 db egydni vrilaszt6kertileti
szavaz6lapot ds 1 db ndpszavazirsi k6rd6seket tartalmazo szavaz6lapot kellett iitadni.

A V6lasr6si Bizottsrig a kifogds tiirgy6vd tett szavaz6kdrdkben az aldbbi tdny6lkist rillapitotta
meg:

A Vrilaszt6si Bizottsiig a beadviinynak a Budapest XVI. keriileti 5. sziimir szavaz6kdrt drint6
rdszdt 6s a kapcsol6d6 mell6kleteket, az egydni v6laszt6kertileti kdpvisel6 v6lasa6sr6l sz6l6,
illetve a list6s szavaz6kdri jegyz6krinyveket megvizsgrilta.
A V6lasztrisi Bizottsiig megdllapitotta, hogy a Beadv itnyoz6 Altal hivatkozott link a
vrilasztiisok titjdkoztat6 adatait tartalmaz6 oldalra mutat a vAlasztrisok hivatalos honlapjrin,
ezdrt a Y ilasztLisi Bizotts6g a kifogiisban megjeldlt, a t6j6kozat6 rendszerben klzzdtett
szavaz6kdri jegyz6kdnyveket bizonyit6kk6nt elfogadta. A jegyz6kcinyvek Beadvrinyoz6 6ltal
hivatkozott adatai alapj6n az egy€ni viilaszt6keriileti jegyzdk<inyv szerint a szavaz6son
megielentek szitrna 669 f<i, mig a listris jegyz<ik<inyv szerint a szayaz son meglelentek szrirna
673 fo. Az umiiban tal6lt, lebdlyegzett egylni szavazllapok szdma 669 darab, a list6s6 673
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darab 6s 4 fo nemzetis6gi listris szavazblapra jogosult viilaszt6polgdr jelent meg a
szavaz6kdrben. Beadviinyoz6nak az elterl 6rt6kekre adotl magyarbzatiit, valamint az 6rintett
v6laszt6polgiir 6s a Budapest XVI. kertileti 5. szrimri szavazatszdrnl l6 bizottsiig tagirinak
rryilatkozatitt a Bizotts6g elfogadta 6s ennek alapjdn igazoltnak l6tja, hogy a szavaz6kiirben a
szavaz6lapok kiadrisa a Y e.257 . I (1) bekezd6s s6relm6vel t6rt6nt.

A Viilaszt6si Bizottsdg a beadvrfurynak a Budapest XVI. kerflleti 10. sz6mu szavaz6kdrt drinto
r6sz6t, 6s a kapcsol6d6 melldkleteket, az egydni viilaszt6keriileti kdpviselo vrilasa6sr6l sz6l6,
illetve a listiis szavaz6k6ri jegyz6k<inyveket, valamint a jegyz<ikdnyrwezeto nyilatkozatrit
megvizsg6lta.
A Vdlaszt6si Bizotts6g megrillapitotta, hogy a Beadv 6nyoz6 6ltal hivatkozott link a
vrilaszt6sok l6i6ko^ar6 adatait tartalmaz6 oldalra mutat a v6lasztrisok hivatalos honlapjrin,
ez6rt a Y lasniisi Bizottsrig a kifog6sban megjel6lt, a t{likoztato rendszerben kdzzltett
szavaz6k<iri jegyz<ikdnyveket bizonyit6kk6nt elfogadta. A jegyz<ik6nyvek Beadv6nyoz6 6ltal
hivatkozott adatai alapj6n a szavazisort megjelentek szdma 756 f6. Az umdban taliilt,
lebdlyegzett egydni szavaz6lapok szdma 755 darab, a listds6 756 darab 6s 1 f<i nemzetisdgi
list6s szavaz6lapra jogosult v6laszt6polgar jelent meg a szavaz6kdrben. Tekintettel arra, hogy
az drintett szavaz6kdr jegyz6kdnyvvezet<ije rigy nyilatkozott, hogy kifejezetten emldkszik
arra, hogy a nemzetisdgi viilasZ6polg6r megkapta az egy6ni 6s a nemzetisdgi list6s
szavaz6lapot is, a Viilasztrisi Bizottsdg Beadv6nyoz6nak az eltero 6rt6kekre adott
magyarAzatii nem fogadta el, 6s minden k6ts6get kizitrban nem liitja igazoltnak, hogy a
szavaz6kdrben a szavaz6lapok kiad6sa a Ye. 257. $ (1) bekezd6s sdrelm6vel tdrtdnt volna,
ezdrt a rendelkez<i rdszben foglaltak alapj6n ddntdtt.
A Vrllaszt6si Bizotts6g meg6llapitja tov6bb6, hogy Beadvrinyoz6nak azon 6llitrisa, miszerint a
jegyz6kdnywezet<i riltal adott tAjdkoztat6s alapjrin nem adott a szavazatsziml6l6 bizottsiig a
nemzetisdgi viilaszt6polg6rnak egy€ni szavaz6lapot, nem bizonyitott.

A V6lasztdsi Bizottsrig a beadvrinynak a Budapest XVI. kenileti 18. sziimri szavaz6k6rt 6rint6
rdsz6t, 6s a kapcsol6d6 mell6kleteket, az egydri vrilaszt6kertleti kdpvisel6 v6lasztrisr6l sz6l6,
illetve a list6s szavaz6k<iri jegyz<ikdnyveket. valamint a jegyz6kdnywezeto nyilatkozatrit
megvizs96lta.
A Vdlaszt6si Bizottsiig meg6llapitotta, hogy a Beadvttnyozo iital hivatkozott link a

vrilasztrlsok t6jdkoaat6 adatait tartalmaz6 oldalra mutat a vAlasztiisok hivatalos hontapjrin,
ezdrt a Y iiaszlrisi Bizottsrig a kifogrisban megje[6[1, a fijekoztato rendszerben kdzzdtell
szavaz6kdri jegyz6kdnyveket bizonyit6kkdnt elfogadta. A jegyz6kdnywek Beadv6nyoz6 6ltal
hivatkozott adatai alapj6n a szavazison megjelentek szirna 643 f6. Az umriban takilt,
lebdlyegzett egydni szavaz6lapok sz6ma 643 darab, a list6s6 643 darab, 6s 2 f5 nemzetis6gi
list6s szavaz6lapra jogosult v6lasZ6polg6r jelent meg a szavaz6kdrben. A jegyz6kdny'vi
adatokra figyelemmel a ViilasZ6si Bizotts6g megiillapitotta, hogy a megjelentek sziima
mindk6t jegyz<ikdnyvdn azonos, Beadv6nyoz6 t6vesen hivatkozik beadv6nydban arra, hogy a
leadott egy6ni v6laszt6keriileti szavaz6lapok szirma 2-vel kevesebb, mint a list6s szavazatok
sztma. Az egydni v6lasZ6kerijLleti szavaz6kriri jegyz6kdnyv azon tovdbbi adatai, melyek
szerint nem volt elt6r6s az um6ban taldlt lebdlyegzett szavaz6lapok ds a megjelentek sziima
k6zdtt, szint6n azt timaszl'Ja al6, hogy Beadviinyoz6 a beadv6nyiiban t6ves adatra hivatkozik.
Tekintettel arra, hogy az 6rintett szavaz6kdr jegyz6kdnyvvezet<ije ugy nyilatkozott, hogy a

szavazatszirnlil6 bizottsdg tagjaival a szavazds napjiin besz6ltek arr6l, hogy a nemzetis6gi
v6lasZ6polgiimak listiis szavaz6lapot nem kelt adni, a V6lasztrisi Bizotts6g Beadviinyoz6nak
az eltdr6 6rt6kekre adott $agyaftzatiit nem fogadta el, 6s minden k6tsdget kizrir6an nem l6tja
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igazoltnak, hogy a szavaz6kdrben a szavaz6lapok kiadrisa a Ye. 257. $ (1) bekezd6s
s6relm6vel tdrt6nt volna, ez6rt a rendelkezo r6szben foglaltak alapjrin dcintdtt.
A Vrilasztrisi Bizottsiig megSllapitja tovribb6, hogy Beadvri,nyoz6nak azon 6llitrisa, miszerint a
jegyz6k6nyrwezet6 6ltal adott tiijdkoztatiis alapj6n nem adott a szavazalszinnlii{6 bizottsiig a
nemzetis6gi v6laszt6polg6mak egydni szavaz6lapot, nem bizonyitott.

A V6lasztrlsi Bizotts6g a beadvrinynak a Budapest XVI. keriileti 28. szdrni szavaz6kdrt drint6
r6sz6t 6s a kapcsol6d6 mell6kleteket, az egyeni v6laszt6kertileti k6pvisel6 vrilasZrisr6l sz6l6,
illetve a Iistrls szavaz6kdri jegyz6kcinyveket, valamint a szavaz s kdzben el<ifordult rendkiviili
esemdnyr<il felvett je gyz6k<inyvet megvizsgrilta.
A Vrilas1risi Bizottsrlg megrillapitotta, hogy a Beadvirnyozo iital hivatkozott link a
viilasztiisok l6jekozlal6 adatait tartalmaz6 oldalra mutat a velasztdsok hivatalos honlapjan,
ezert a Y Alasztiisi Bizottsiig a kifogrisban megjeldlt, a tij6koztat6 rendszerben kdzzercfi
szavaz6kdri jegyz<ikdnyveket bizonyit6kkdnt elfogadta. A jegyz<ikdnyvek Beadviinyoz6 iiltal
hivatkozott adatai alapjrin a szavazison megjelentek sz:irna 600 fd. Az um6ban tal6lt,
leb6lyegzett egydni szavaz6lapok sz6ma 605 darab, a listris6 606 darab ds 1 fo nemzetis6gi
listiis szavaz6lapra jogosult v6laszt6polgar jelent meg a szavaz6kdrben.
A szavaz s kdzben elofordult rendkivtili esem6nyr6l felvett jegyz6kdnyv tartalma szerint
t6ves 6rtelmezds miall a szavazatsz6mkil6 bizotts6g nem adott a nemzetis6gi listris szavaz6lap
mell6 egy6ni szavazilapot annak ellen6re, hogy a szavazb kerte azl.
Beadv6nyoz6nak az eltero 6rt6kekre adott magyariualrit, valamint az 6rintett vdlasa6polgrir 6s
a Budapest XVI. keriileti 28. szitnt szavazalszinnlitl6 bizotts6g tagjanak nyilatkozat6t,
valamint a rendkiviili esem6nyrtil felvett jegyz<ikdnyvben foglaltakat a Bizotts6g elfogadta 6s

ennek alapj6n igazoltnak l6tja, hogy a szavaz6k<irben a szavaz6lapok kiad6sa a Ve. 257. $ (1)
bekezd6s s6relm6vel tort6nt.

A Vrilasztrisi Bizottsrig a beadvdnynak a Budapest XVI. keriileti 33. szrimu szavaz6k6rt drint<i
r6sz6t ds a kapcsol6d6 mell6kleteket, az egy€ni viilaszt6keriileti k6pvisel6 v6laszt6sr6l sz6l6,
illetve a listrls szavaz6kdri jegyz6kdnyveket, valamint a jegyz6k6nyw ezeto nyilatkozatit
megvizsgiilta.
A Vdlasztiisi Bizotts6g meg6llapitotta, hogy a Beadvitnyozo iital hivatkozott link a
vrilasztrisok t6j6koaat6 adatait lartalmz6 oldalra mutat a velaszt6sok hivatalos honlapjrin,
ezert a Y alasztiisi Bizottsrig a kifogisban megjeldlt, a liillkoztato rendszerben kdzzdtetl
szavaz6kdri jegyz<ik6nyveket bizonyit6kk6nt elfogadta. A jegyz<ikdnyvek Beadvdnyoz6 6ltal
hivatkozott adatai alapjr*r a szayazAson megjelentek sziima 905 f<i. Az umriban tal6lt,
leb6lyegzett egydni szavazolapok sz6ma 903 darab, a listris6 905 darab ds 5 fo nemzetisdgi
listiis szavaz6lapra jogosult viilaszt6polgrir jelent meg a szavaz6kdrben.
A szavaz6kdr jegyz6kdnJwvezet6je rigy nyilatkozott, hogy amikor a szavaz{s lebonyolitilsa
sor6n az elndk-helyettes megk6rdezte t6le, hogy a nemzetisdgi viilaszt6polg6mak adjon-e
egydni szavaz6l apot, an vrilaszolta, hogy ,,nem tudom, talln nem, ezdrt nem is adott egy6ni
szavaz6lapot a szavazdnak" .

Beadvrinyoz6nak az elllro 6rt6kekre adotl magyafiaat6t, valamint az 6rintett vrilaszt6polgrir,
6s a Budapest XVI. keriileti 33. szdmu szayazalszdml|l6 bizottsrig tagjrinak nyilatkozatii,
valamint a jegyz6kdnywezet6 nyilatkozatrit a Bizottsiig elfogadta 6s ennek alapjrin igazoltnak
ldtja hogy a szavaz6k6rben a szavaz6lapok kiadrisa a Ye. 257. $ (1) bekezd6s s6relmdvel
tdrt6nt.

A Vdlasaasi Bizottsrig a beadvrinynak a Budapest XVl. kertileti 43. sz6mri szavaz6kdrt 6rint6
r6sz6t 6s a kapcsol6d6 mell6kleteket. az egy6ni vrilasa6kertileti k6pvisel<i v6lasa6sr6l sz6l6,
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illetve a list6s szavaz6kriri jegyzrikdnyveket, valamint a jegyz6kdnpwezeto nyilatkozat6t
megvizsgrilta.
A Vrilasztrisi Bizotts6g megellapitotta, hogy a Beadvrinyoz6 iiltal hivatkozott link a
vdlasztrisok tdrjdkozlali adatait tartalmaz6 oldalra mutat a vSlasztiisok hivatalos honlapjdn,
ezert a Y tiasztdsi Bizottsiig a kifog6sban megjeldlt, a tttjekoztat6 rendszerben kozzetett
szavaz6kdri jegyz6kdnyveket bizonyit6kk6nt elfogadta. A jegyz6krinyvek Beadvdnyoz6 6ltal
hivatkozott adatai alapjrin a szavazason megjelentek sz6ma 813 fo. Az umiiban tal6lt,
lebdlyegzett egy6ni szavaz6lapok sziima 811 darab, a list6sd 813 darab ds 2 fo nemzetis6gi
listiis szavaz6lapra jogosult v6laszt6polgiir jelent meg a szavaz6kcirben.
A szavaz6kdr jegyz6kdnywezet6je tgy nyilatkozott, hogy a szavazirs megkezd6sekor a
sza\azatszilni{l6 bizottsdg figyelm6t felhilta arra, hogy a nemzetis6gi v6laszt6polgriroknak
listris szavaz6lap helyett nemzetis6gi listris szavaz6lapot kell adni az egyeni szavaz6lap
mellett.
Beadvanyoz6nak az eltdrt5 6rt6kekre adolt magyariuatdt, valamint az 

'rintetl 
vrilaszt6polgiir,

6s a Budapest XVI. keriileti 43. szArni szavazatszitml|l6 bizottsrig tagirinak nyilatkozatrit, a
Bizottsrig elfogadta 6s ennek alapjrin igazoltnak l6tja, hogy a szavaz6kcirben a szavaz6lapok
kiadeisa a Ve. 257. $ (l ) bekezd6s sdrelm6vel tdrt6nt.
A Vdlasarisi Bizotts6g meg6llapitja tovribbri, hogy Beadvrinyo z6nak azon Allitiisa, miszerint a
jegyz6kdnlrruezeto riltal adott t6j6koztat6s alapjrin nem adott a szavazatszhml6l6 bizottsrig a
nemzetisdgi v6laszt6polgdmak egy6ni szavazolapot, nem bizonyitott.

A Vrilasa6si Bizotts6g a beadvrinynak a Budapest XVI. kertileti 57. szdmt szavaz6kdrt 6rinto
r6sz6t 6s a kapcsol6d6 melldkleteket, az egy6ni vrilasa6keriileti k6pvisel6 viilasztdsr6l sz6l6,
illetve a list6s szavaz6kiiri jegyz6kdnyveket, valamint a jegyz<ikdnlwvezeto nyilatkozat6t
megvizs96lta.
A Vrllasztrisi Bizottsrig megdllapitotta, hogy a Beadvinyozo iital hivatkozott link a

viilasZiisok t6jdkoztat6 adalail lartalmaz6 oldalra mutat a vAlasztiisok hivatalos honlapjdn,
ez6rt a Y irlaszliisi Bizottsiig a kifog6sban megjeldlt, a t6j6kozlat6 rendszerben kdzzetelt
szavaz6kdri jegyzokdnyveket bizonyitdkk6nt elfogadta. A jegyz6kdnyvek Beadviinyoz6 6ltal
hivatkozott adatai alapjrin a szavaz6son megjelentek sziima 806 f<i. Az um6ban takilt,
leb6lyegzett egy6ni szavaz6lapok sziima 802 darab, a list6sd 807 darab 6s 4 f6 nemzetis6gi
listis szavaz6lapra jogosult v6lasa6polgar jelent meg a szavaz6kcirben.
A szavaz6kdr jegyz6kdnyvvezetoje rigy nyilatkozott, hogy a romiin nemzetis6gi
v6lasa6polgdr r6sz6re miutiin a v6laszt6polgrir felhriborodott azon, hogy list6s szavaz6lap

helyett nemzetisdgi listds szavazolapol kaphat, 6s ezzel kapcsolatban felvildgosit6st adott a
vrllaszt6polgrirnak <i maga nyrijtotta 6t az egydni 6s a nemzetis6gi listris szavaz6lapokat. A
jegyzokonywezet6 an6l is nyilatkozott, hogy o olyan kijelent6st nem tett, hogy a nemzetisdgi
szavaz6 nem kaphat egydni szavaz6lapot.
Beadv6nyoz6nak az eltero 6rt6keke adott magyardzat6t, valamint az 6rintett viilaszt6polg6r,
6s a Budapest XVI. keriileti 57. szimt szavazatszixnlil6 bizotts6g tagiainak nyilatkozat6t, a

Bizotts6g r6szben elfogadta 6s ennek alapjriLn igazoltnak Litja, hogy a szavaz6kdrben a
szavazolapok kiadisa a Ve. 257. S (1) bekezdds sdrelm6vel t6rt6nt.
A Viilaszt6si Bizofts6g megAllapitja tov6bb6, hogy BeadvriLnyo zonak azon allitAsa, miszerint a
jegyz6kdnywezet<i riltal adott tijekoztattrs alapjrin nem adott a szavazalsziunl6l6 bizottsrig a

nemzetisdgi viilaszt6polg6mak egy6ni szavaz6lapot, nem bizonyitott.

A V6lasa6si Bizottsrig hat6skcir6t a Ye. 297. $ (l) bekezdds a) pontja 6llapitja meg. A
V6lasztrisi Bizotts6g hatdrozata aYe.2. $ (1) bekezddsdben, 14.$ (1) bekezd6sdben, 43. $-
irban,44. $-6ban, 48. $-riban, 49. $ (2) bekezd6sdben, 211. $-riban, 212. $-dLban, 21a. $ (1)

bekezd6s6ben, 218. $ (1) bekezdds6ben, 257. $ (1a) bekezd6s6ben foglaltakon alapul.
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A jogorvoslati lehetSs6gr<il sz6l6 tiillkoztatAs aYe.22l. $-i:urr,223-225. $-ain, valamint a 297.

$ (3) bekezd6s b) pontjriban foglaltakon alapul. A fellebbez6s k6ztehervisel6si kcitelezettsdg
al6li mentess6g6t az illetdkekr6l sz6t6 1990. dvi XCIII. t6rvdny 2. mell6klete XIII. pontjrinak
8. alpontja biztositja.

Kisebbs6gi v6lem6ny: -

Budapest, 2022. Aprilis 9.

fr1,
. Sz6ke Tibor
13. szdmri Orszriggyiil6si

Vrllaszt6si Bizottsiig
elncik
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