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KIVONAT

Kdsztilt Budapest Ftivriros 04. szimt orsziggyiilisi Egydni veraszt6keriileti varasztesi
Bizottsag 2022. febru& 25-6n megtanott tildsinek jegyz6i[tinyvdbtil.

9_l+r+$- A 2022. dvi orszeggytildsi v6lasztrison, Nagy Attila a Mi Hazdnk
Mozgalom jeltil6 szervezet kdpviselti-jel0hje nyilv6nrandsba vdlele

Budapest 04. szdmt Orsz.igryiil6si
ES/6ni Vilaszt6keriileti Vilasztisi Bizottsdg

7nO22 (tt.21.) h erozata

B]ldape.s1. 01: szrimri Orsziggyiildsi Egydni Vdlaszt6ker leti Velasztrisi Bizotrsrg a
velasaAsi eljarAsrdl sz6l6 2013.6vi XXXVI. torveny (a rovdbbiakUun, V"..1 t:Z.g_atan
megellapitolt hat6skArdben eljAt ta a 20.22.. dvi orsz6ggyLildsi kdpviseld_vrilasztason Nagy
Attila kdpvisel<ijeltilt nyilvrlntartrisba vdtele trirgydban i jelen ldv6 tag, 5 igen, eevhansi
szavazattal meghozta a kdvetkez6

A halilozat ellen a meghozatal6t6l szimitott 3 napon beliil a ki,zponti nevjegyzdkben
szerepl6 valaszt6polgrfu, jeldlt, jel6l6 szervezet tov6bbe az Ugyben iiintett temeszetes isjogi szemdly,_ jogi szemdlyisdg n6lktiri szervezet a rovririsr Vrilasarisi Bizots6gnak
cimzrn fellebbezdst. nwjthat be_jogszabdLlysdrtdsre hivatkozissal, illetve a m6rlegildsi
Jog(orDen hozott haterozat ellen a. Budapest 04. szimn Orsziggyiildsi Egydni
Vdlaszt6kertileti Vdlasztasi Bizottsdghoz. A fellebbezds benyUjtha:ti szemelyiien,
lev€lben.(1024 Budapest, Mechwart liget l.), telefaxon (346_5409) vagy elektronikus iton
Gzala[ler@masodikkeruter.hu ] oty m6don, hogy az ligkdsdbb iOZi. feUru,i. ZA. tO.OO
onug. beerkezzen. A fellebbezdsben 0j tdnyek ds bizonyitdkok is felhozhat6k. A hatfuid6
elmulasdasa Jogvesa6 hatdlyi.
A fellebbezesnek tartalmaznia kell
-.a jogszabdlysert€sre hivatkozist vagy a mdrlegeldsi jogkttrben hozo11 hatarozatra val6
hivatkozist,
- a kdrelenr bery(rjt6jenak nev6t, lakcimdt (szdkhely€t) ds - ha a lakcimdt6l
(szekhelydt6l) eltdr - postai 6rtesitdsi cimdt.



- a kdrelem benyijt6jAnak szemdlyi azorosir6jdt. illewe ha a ktilft,ldtn dl6.
magyarorszagi lakcimmel nem rendelkez6 v6lasa6polg6r nem rendelkezik szem€lyi

f:l::l:*l.a magyar Allampotgdrsdgiir igazot6 oiiratenak tipusdt ds sz.imdt, vagy
Jeroro szervezet vagy mas szervezer esetdben a bir6segi nyilvantan6sba-vdteli szam6t.
A. fellebbezds. illetve a birosrigi feliilvizsgiilati kdrelcm tartalmazhada belyujtdianak
telefaxszdmdt vagy elektronikus levdlcinrdt, illerve kezbesirdsi meghizotrjerrai nevdt es
telefaxszam6t vagy elektronikus levdlcimdt
A fellebbezds l6rgyi illetdkmentes.

INDOKOLAS

Nagy_ Attila. a Mi HaziLnk Mozgalom jel6l6 szervezet kdpviseldjeltiltie kdrelmezte
nyif vfutartasba vdteldt a 2022. eyi orszAggyildsi kdpvisel<i_vrilasarison.

A.Ve. 124.9-a alapj6n ajeldltet az aj,nloivek 6tadas6val kell bejelenteni a nyilvintartdsba
vdtelre illetCkes vrilasztrsi bizott&ignril.

A Ve. 125.$ (l) bekezddse drtelmdben a v6lasztasi iroda az ajturr6sokat elen6rzi ds az
ellen6rzds eredmdnydr6l a Ve. 127.$ (3) bekezddse drtel;dben a v6lasztrisi iroda
Lijdkoztatja ajelitlt nyilviintartdsba vdtel€re illetdkes valasztrisi bizottsagot.

A Ve. 252.$ (2) betezddse alapjdn az egydni vilasadkeriileli jeldltcr ar orszi ggllilesi
egyeni y.ilaszt6kcrtileti valasztAsi bizotsig veszi nyilviinranrisba. A Vc. I-32.{ alapirin az
illet6kes. vrilasztrisi bizonsrig a titninyes felrirel;knek megf.eleld ieli;lrr-,t legkc*bb a
beielentfst ktivetd negyedik napon beliil ryilvdntartdsb; veszi.' Az orszarggliilesi
kdpviscliik v.ilasztisrr6i sz6ki l0 . dvi CClil. tdNiny (a rovAbbiakbanr Vir) 6.\q_a
alapjrin az cgyini vdlasa6kcr illetben a jeltildshez legaldlb 500 vrilasztrlpolgrir ajlnlisa
sziiksigcs.

Nag\'.Auila a Mi llazank Mo,,Balom jel6l6 szervezet kdpviseliijelt ltje benF.rirorh a Ve
rendelkezdseinek megfeleld iratokat. nyilatkozatokat valaminr 2-00 dL rirvett ajrful6ivb6l
195 db ajrinl6ivet.

Az ajritrlasok ellendtzdst az Orszdggyiildsi Egydni Vrilaszt6keriileti Iroda munkatrrsai
elvigeztdk, ds az ellendrzdsrdl tAjdkoztattrik a Viiaszrdsi Bizotts6got.

1. )/ilTztasi Bizofts6g megallapitja hogy a nyilvdnuniisba vdrel a jogszabdlyi
felt€teleknek megfelel, a jeldltsdghez sztiksdges a.lriLniasok szlLrna megh aladjaL Atsziuzt.
ez6rt Nag-y Aniler a-Mi Hazint< Mozgalom jeldl6 szervezer ktpviselSjelolje t a 2022. eviorsziggy dsi kdpviseld-valasztdson Budapest 04. sz6mri igydni 

- 
v6laszt6keriiletben

kdpvisel6jel6ltkdnr nyilviinrarlrsba veszi.
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Vjt.5-6.$-iin. a Ve. l0.g (t) ds (l) bekezddsen, a Ve.44.g,46.$. 124-t27.$-
6n. ll2.$-6n valamint a 252.9 (2) bekezddsdn. a jogorvoslatr6l szOld-rdjeklaaras a Ve.
221..5,223.$,224.5. (l)-(4) bekezddsdn, a 225.5 -in, a2g7.g (2) bekezdls tfpontlan, ds
az illetdkekr<il sz6ld 1990. 6vi XCIII. torvdny ::. g 1Z; Uetreza'ese-l . pontjdn alapul.

Budapest, 2022. februrir 25.
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