
Budapest Fdvriros 13. szfmri Orsz{ggyiil6si Ery6ni Vrllasztr5keriileti
V{lasztrisi Bizotts6g

2812022. (lV. 9.) sz{mri hatirozata

A Vrilasztrisi Bizottsiig a jelen hatrirozat mell6klet6t kdpezo jegyzok6nyv (Jegyz<ik6nyv az
egy6ni viilaszt6kertilet v6lasa6si eredmdnydr<il) szerint rillapitja meg a Budapest 13. szrimf
orszriggytil6si egy6ni vrllasa6kertiletben a 2022. i;prilis 3. napjrira kitrizdtt orszriggyrildsi
k6pvisel6 viilasztiis eredm6ny6t.

A Vdlasarisi Bizotts6g jelen hatiirozat, 6s a jelen hatitrozal mell6klet6t kdpezci jegyzrikcinyv
(Jegyz<ikdnyv az egy6ni viilaszt6kertilet viilasztiisi eredm6ny6r6l) ktizz6t6tel6t elrendeli.

A haIfuoza| ellen - a szavazalszAmlii6 bizottsiig szavaz6kciri eredm6nyt meg:illapit6
ddnt6s6nek t6rvdnysdrt6 volt6ra, vagy a szavaz6kdri eredm6nyek dsszesit6s6re 6s a viilasztiisi
eredmdny megdllapitdsrira vonatkoz6 szabrilyok megsdrtds6re hivatkozdssal - az iigyben
6rintett tsrmdszetes 6sjogi szem6ly, jogi szem6lyisdg ndlktili szervezet fellebbez6st nyrijthat be
szemdlyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben a Viilaszt6si Bizottsdgn6l (1 163

Budapest, Havashalom u. 43.; telefax: 404-4298; hvi@bp16.hu) rigy, hogy az legk6s6bb a

hatiLrozat meghozataLit6l sziirnitott 3. (harmadik) napon, azaz legk6s6bb 2022. itprilis 12.
napjriLn 16 6riiig meg6rkezzen, mely hatarido jogveszt6. A fellebbez6s kdzteherviseldsi
k6telezetts6g alii nem es6 eljrinis, elbir6lAsara a Nemzeti Vrilasztrlsi Bizotts6g jogosult.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a kdrelem Ye. 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapj6t, a

fellebbezds benyujt6jrturak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) ds - ha a lakcim6t6l (sz6khelydtSl) eltdr

- postai 6rtesit6si cim6t, a benyujt6j6nak szemdlyi azonosit6jrit, illetve ha a kiilftttddn 6l<i,

magyarorsziigi lakcimmel nem rendelkez6 vrilaszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szem6lyazonossdg6t igazol6 igazolvrinyrinak tipus6t 6s szrirn6t, vagy jeldlo
szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6srigi nyilvrintart6sba-vdteli sz6m6t. A fellebbez6s
tartalmazhatja benyijt6jrinak telefaxszdm6t. vagy elektronikus levdlcim6t, illet<ileg k6zbesit6si
megbizottjrinak nev6t 6s telefaxszrimiit vagy elektronikus levdlcimdt. A fellebbezdsben rij
t6nyek ds bizonyit6kok is felhozhat6k.

Indokol6s

Az orszriggyril6si k6pvisel6k v6lasztiisiir6l szolo 20ll.6vi CCIII. tdrv6ny 13. $-a szerint az

egy6ni viilaszt6keriiletben az a jeldlt lesz orsz6ggyrildsi k6pvisel<i, aki a legttibb 6rvdnyes

szavazatot kapta.
A1'/e.294. g (2) bekezd6se kimondja, hogy az orszirggyiildsi egy6ni v6laszt6keriileti v6laszlisi
bizotts6g a szavaz6kdri jegyzSkdnyvek alapj6n, legk6s6bb a szavaz6st kdvet6 hatodik napon

megdllapitja a v6laszt6s egy6ni v6laszt6kertileti eredm6ny6t.
A 2022. ap/,lis 3. napjara kitrizdtt orszriggyrildsi kdpviselo v6lasztris 6s orsz6gos ndpszavaziisi

elj6r6sok hatarid6inek 6s hatrirnapjainak megiillapit6srir6l sz6l6 112022. (1. 11.) IM rendelet 46.

Budapest 13. sziimf Orsz6ggyril6si Egy6ni Viilaszt6keriileti Vrilaszt6si Bizottsrig (a
tovribbiakban: Vdlaszt6si Bizottsrig) a vrilaszt6si eljarrisr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tdrvdny (a
tovdbbiakban: Ye.)294. $ (2) bekezd6s6ben meg6llapitott hatriskdrdben eljiirva - 7 igen, 0 nem
szavazaltal - meghozta a k<ivetkezo

hat{rozatot:

A megvilasztott k6pvisel6 Vajda Zol&in Tamis a Demokratikus Koalici6, JOBBIK
Magyarorszig6rt Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Prirt, LMP-
MagyarorszigZtild p{rtja, Prlrbesz6d Magyarorszlg6rt prirt ktiztis k6pvisel6-jeltiltje.



$ (1) bekezd6se szerinl az orsziggyril6si egydni v6laszt6keriileti v6lasztdsi bizottsrig legk6s6bb
2022. .6prilis 9-6n 6llapitja meg az orsz6ggyiil6si k6pvisel6k v6lasztris6nak egy6ni
v6lasa6keriileti eredmdny6t.
Az orszrlggyiil6si egy6ni viilaszt6keriileti vrilaszt6s eredmdny6t a jelen hatrirozat mell6klet6t
k6pez6 j egyz6kci ty v lafialmazza.

A Viilasztrisi Bizottsrig hatdskdre 6s hatarozata az orszitggyiillsi k6pvisel6k vrilasztrisri.r6l sz6l6
2011. dvi CCIII. tdrv6ny 13. g-6ban, a Ve. 200. g-riban, 202. g-dban,294. g (2) bekezd6s6ben,
a jogorvoslati lehet6s6gr6l sz6l6 t6j6koaat6s aYe. 221. $-6ban, a 223-225. g-aiban, 241. g-

iiban foglaltakon alapul. A fellebbez6s k<iztehervisel6si kdtelezettsdg al6li mentessdg6t az
iltet6kekrol sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdwdny 2. mell6klete XIII. pontj6nak 8. alpontja biaositja.
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Budapest XVI. keriilet

Kit6lti az orsz6ggyfil6si egy6ni

vii la szt6kerU leti v6lasztasi bizottsSg.
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A n6vjegyz6kben 6s..a
mozoournat toenvlo

v6laszt6D6lodrok iEovz6k6ben
l6v5 villas*6polgiri'k sz6ma

ABelentkezett v6laszt6polg5rok
szama

A kUlk6pviseleti n6vjegyz6kbe
szereplS vSlaszt6polg6rok

szama

n

AE BE CE

66 811 L L37 1 043 68 991

Atielentkez6ssel 6s kiilk6DViseleten
siavaz<ik be6rkezett borit6ktainak

szdma
A szavaz6 vSlaszt6polg6rok sz6ma

Osszesen

FE IE JE

53 836 2 048

Erv6nvtelen
szavaz6ladok sz6ma

Erv6nves
szavaz6lapdk sz6ma

KE ME NE

55 842 670 s5 L72

Figyelem!
a) tu EE rovatba beirt sziimnak meg kell egyeznie az AE, BE 6s CE rovatokba beirt sziimok tjsszegdvel. (EE rovat = AE + BE +CE rovat)

b) A JE rovatba beirt szemnak meg kell egyeznie az FE 6s IE rovatokba beirt sz6mok dsszegdvel. (lE rovat = FE + lE rovat)

c) A KE rovatba beirt sz6mnak meg kell egyeznie az l4E 6s NE rovatokba beirt sz6mok tisszegdvel. (KE rovat = IVE + NE rovat)

d) A jeliiltenk6nti 6rv6nyes szava2atok sz6mit a jegyz6kt nyv B oldalSn kell felttintetni.

Ajelailtenk6nti szavazatok sz6ma iisszegenek meg kell egyeznie az NE rovatba beirt szSmmal!

A

K6szrilt 2022. 6v 6prilis h6 09. napj6n Budapest XVI. kerijlet, Havashalom utca 43. sz6m alatt, a v6lasztasi bizottsdg

hivatalos helyis4l6ben.

Ez a jegyz6kdnyv 73 db szavaz6kdri jegyz6kdnyv adatainak tjsszesit6se alapj6n k6szi]lt,

A vdlaszt6polg6rok sz6ma
osszesen

EE

A szavaz6kiirben meoielent
v6laszt6pol g6rok szZma

55 884

Urn6ban 6s be6rkezett
borit6kokban l6v5

leb6lyegzett,szava26lapok
szama
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FOVAROS/MEGYE

A SZAVAZATOK SZAMA JELdTTENKENT

A TELOLT NEvE, AzoNosiT6JA fnvfrvrs
SZAVAZAT

1 DR, SZANYI TIBOR

161

BO]T1 BENCE

t42

| 749

3 SCHAFFER VIKTOR

139

666

4 SZATMARY KRISTOF

726

24 672

5 DR, ZSIDRO LASZLO

158

229

6 DR, STELU-KIS SANDOR

787

610

7 NAGYNE HOLLOSI EVA

t74

1833

8. VAJDA ZOLTAN

113

25 080

393

2.
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A k6pvisel5 azonosit6ja:

szAla0 rcvErur vALASZT6KERULET13

VAJDA ZOLTAN

DEMOKRANKUS KOALiCIO-JOBBIK MAGYARORSZAGERT MOZGALOM-MOMENTUM

MOZGALOM.IYAGYAR SZOCiAUSTA PART-LMP - N4AGYARORSZAG ZOLD PARTJA.

PARBESzED MAGYARoRSzAG6RT PART

113

ORSZAGGYULESI EGYENI VALASZTOKERULETI VALASZTASI BIZOTTSAG

c

NEV Al6irds Al6ires

a jegyz5k<inyv 5Ev6telekor

az OEVB elndke 6b-
dr. Kreitl Gydrgyi Miiria

az OEVB elndkhelyettes€

a)
Borsay Jiinos Rezs6

dr. Tokodi D6niel

Jl-r' :/
Kiss Krisztina

)4Szab6 Akos

Sza b6 Ott6

o/eaz (dr, Csomor Ervin

az OEVI vezetdje

) Budapest 3

h

1.o

13.
OEVK

A vilasztiis eredm6nyes volt.

A megv6lasztott k6pvisel5 neve:

A jel616 szervezet(ek) neve:

dr. Sz6ke Tlbor
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