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Kisziilt Budapest F<iviros 04. szfurt Orsziggyiil6si Egy6ni Vdlaszt6keriileti Velasztrisi
Bizottsag 2022. februar 25-6n megrafiott iil6s€nek jegyz<iikOnyvdbOt.

*_&- qd. .. A 2022. €vi orsziggyiil6si valasarison, Horveth Di6m a Megoldas
Mozgalom jel6l6 szervezet kdpviseld-jelttltje nyilvdntartrisba vitele

Budapest 04. sz6mri Orszigryiil6si
ES/6ni V6lasztdkeriileti V{laszt6si Bizotts{g

8n022 (ll.2'.) h^tirozat^

B:dape.s1 01: sz.imt Oisziggyfl€si Egydni Valaszt6kedileri Vflasaasi Bizotrsrig avahsaasi eljtudsr6l sz6l6 2013. dvi VI. t6rv6ny (a tovabbiaktun, V".y-t:Z.g-aUun
TegAllapitott hataskdrdben elj nta a 2022. dvi ors)6ggyiildsi kdpviseid-vrilasadson
HorvAth Di6ra kdpviseldjeltilt nyilvdntartisba v€tele trirgliian S jete'n ttvO tag, S igen,
egvhaneti szavazattal meghozta a kdvetkezd

hatdrozatot.

A Budapest 04. szrirnu Idsi E i Vdlasa6kertileti Vrilasztrisi Bizottsrg lgy
ddnt, hogy Horvith Didna szlm alatti lakost- a
2022. 6v i orszAggy ilesi kdpvisel6-v6lasa;ison a Budape:t 04 sztrmi orszaggyiildsi egydni
v6lasa6keriiletben a Megoldris Mozgalom jel<il6 szervezet kdpvisel6jel6lriekdnr
nyilvdntartisba veszi.

A halA:ozat ellen a meghozataldt6l szimitott 3 napon beliil a kt zponti ndvjegyzdkben
szerepld vdlaszt6polgrir, jeltilt, jel6l6 szervezrt tovAib6. az [gyben irintett teritdszetes 6sjogi szemdly'- jogi szem6lyisdg nclkiili szervezet a novarisi vausztasi nizottsagnat
cimzetr fellebbezdsr. nyujthar be-jogszabalysCrtdsre hivatkoz6ssal, illewe a m6rlegel6si
Jogkorben hozotr hatiirozat ellen a Budapesr 04. szdmri Orszdggy ldsi Egydni
Vdlaszl6kerit-leli Vdlasaiisi Bizonsdghoz. a fellebbezds benytjrhar-j' szemetyesen.
levelben,(l024 Budapest, Mechwafl liget l.), telefaxon (346-5409) vagy elektronikus riton
(s?aljr.trDqrrgJmasodikkeruler.hu) oly mddon, hogy az legkdvibb 202r. fet,]\iE 28. t6.OO
6raig. bedrkezzen A felrebbezdsben rij t6nyek ds bizonyiidkok is felhozhar6k, A hatiridri
elmulaszt,asa jogveszt6 hatdly6.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell
-.a jogszabalysdndsre hivarkoziEr vagy a mirlegel€si jogkorben hozott hatiifozatra val6
hiva*ozisr.
- a kdrelem benyijt6jdoak nevir. lakcimdr (szdkhelydt) ds - ha a lakcimet6l
(szdkhelydt6l) eltdr - postai drtesitesi cimdr.



- a kdrelem benyijt6jinak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftjldt n €16.
magyarorszAgi lakcimmel nem rcndelkez6 vdlaszt6polgfu nenr rendelkezik szemdlyi
azonosit6val. a magyar Allampolgarsdgdt igazol6 okiratinak tipusrit ds sz6m6t, vagy
jeltil6 szervezet vagy nlds szervezet esetdben a bir6s6gi nyilvantart6sba_vdteli sz6mAt.
A. fellebbez6s. illetve a bir6sAgi felulvizsgelati kdrelem rartalmazhatja benyiijt6j6nak
telefaxszimiit vagy elektronikus lev6lcimdt, illetve kdzbesitdsi megbizottj6nai< nevdt ds
telefaxsziimAt vagy elektronikus levdlcimdt
A fellebbez6s tArgyi illet6kmentes.

INDOKOLAS

H9r-vgth D]ana a Megoldds Mozgalom jeltil6 szewezet k6pvisel<ijeliiltje k6relmezte
nyilvdntart6sba vdtel6t a 2022. eyi orsz!$gy\t l6si kdpvisel6-vrilasztrison.

A.Ve. 124.9-a alapjrin a jeloltet az ajdnl6ivek Atadasdval kell bejelenteni a nyilv6ntafiAsba
vetelre illet6kes velasztasi bizottsegndl.

A Ve. 125.$ (l) bekezddse dtelmdben a v6lasztdsi iroda az ajdnlasokat ellen6rzi 6s az
ellen<irz6s eredmdnydr6l a Ve. 127.g (3) bekezddse 6rtel;6ben a v6lasztasi i.oda
tijdkoztatja ajeltllt nyilv6ntartAsba vetel6re illet6kes vrilasztrisi bizottsagot.

A Ve. 252.5 (2) bekezddse alapjrin az egy6ni \,6laszr6keritleti jeldltet az orsziigg),iildsi
egydni valaszrdkertileti lelasztasi bizottsiig veszi Ivilvrintartrisba. A Ve. 132.$ alipinn az
illeldkes. vrilasdAsi bizottseg a ttjrvdn).es felrdreleknek nregteielii lelOlrcr legktsotrb a
beielentest kdvetti negyedik napon beliil n),ilvrnta rsb; veszi. Az orszriggyiildsi
ktpvisel6k viilaszriisir6l sz6l6 l0ll. 6vi CClll. riil1dr.r!.(a tor6bbiakbal: Vjt) 6.N_a
alapjrin az egydni viilaszr(ikeriilctben a jeliil6shez tegal6bb 500 \.dlaszt6polgir aiinlisa
sztiksdges.

Horvdth Diena a Megoldris Mozgalom jel6l6 szervezet kdpvisekijeliilrje benyujtotta a Ve
1".1d:lk"?:yi"k megfelel6 iratokat, nyilalkozatokat vatamint 230 aU aru.tt ul,AtOtuUOt
119 db ajdnl6ivet.

Az ajAnldsok ellen6zdst az Orszdggyfldsi Egydni Vrilaszt6keriileti lroda munkatfusai
elvdgeztdk. ds az ellen6rzdsrdl djdkoaarak a V6laszliisi Bizorlsdgot.

A. V6laszt6si Bizottsag megdllapitja, hogy a nyilv6ntartasba v€tel a jogszab6lyi
feltaeleknek megfelel, a jeltiltsdghez sztiksdges aj6nl6sok szima meghaladja L atszivat,
ezdrt Horvrith Dianet a Megoldris Mozgalom jel6l6 szervezet kdpviselzjeldltj6t a 2022. dvi
orsz6ggyiil6si kdpvisel6-v6laszt{son Budapest 04. szrimi egydni vrilaizt6kertiletben
kdpviseldjeldl*dnl nyilvanlandsba veszi.



t h?9"3] a Vjt. 5-6.S-dn. a Ve. I0.9(|)ds(3)bekezdds6n.aVe.44.{.46.{.t24.t27.$-

flt112$-tu valamint a 252.9 (2) bekezddsdn. a jogor"voslatrdl szdt6"rdjekozratds a Ve.
221,.S,223.$, 224.9. (l)-(a) bekezdds6n, a 225.9 -rin, a 297.g (2) bekezd;s bfpontjrin, ds
az illetdkek6l sz6l6 1990. 6vi XC[U. tdrvdny ::. g 1:1 Uet<ezaieie | . ponqirin alapul.

Budapest, 2022. februdr 25. ;,r. "'r''i,?i>

dr. Ftildvdryrld
Velasztrisi elndke
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