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KIVONAT

Kdsdilr Budapest F6vri$s 04. sz6m[ Orsziggyiildsi EgyCni Vdlaszt6kefiileti Valasadsi
Bizottsig 2022. febru6r 25-dn megiarroft Ul6s6nik jegyz6Ionyveb6l.

${$g_; o ?9?.e:i 9.r:zaceyttdsi viilasztiison Benyovszky Gdbor a Magyar
Munkaspafl ds az ICEN Szolidarir.is Magyarorszagdrl Mozgalom-ieldl6 szervezetek
kdpvisel6-jel6lde nyilvdnrarrdsba vdreldnek viiszaurasii,isa

Budapest 04, szdmf Orsz{ggiildsi
EryEni Vdlasztr6keri eti Vdlasztdsi Bizotts{g

9 t2022 (ll.2s.) hrttroz,rta

B:dape:t. 0.1: szimt Orsziggyiildsi Egydni Velaszt6keriileti V6lasztrisi Bizotts6g avelasztrisi eljeftisr6l szol6 2013. dvi XXXVI. tttrvdny (a touattiatU*, V"j f:2.$ (Z)
bekezddsdben meg6llapitott hatrskiireben alina a 5o)2. eri oJgg;, e"i' Lepuir"lO-

:1f-1T.:l_!:1ry.1:zky Gribor kdpvisel6jel6lt nyirvdntartesba ,et"iJiiijyauun s ig*,
eevhangu szavazaftal meghozla a kdvetkezd

hatdrozatot
A Budapest 04. szimri Orsziggyiildsi Viilaszt6kediled Valaszrrisi Bizotheg rigy
d6nt, hogy Benyovsz\ Gibor ) szim alaui
lakosnak, a 2022. ivi orszriggyiildsi kdpvisel6-viilasztiison a Budapest 04. szemi
orsz6ggyiildsi egydni vrilaszt6kertiletben a Magyar Munkrisprirt ds az IGEN SzolidaritdsMagyaroNzigdrt Mozgalom jel6l6 szervezelek kdpvisel6jeltiltjek6nt ttin6n6
ny ilv{trtartisba v6te16t visszaut;silja, tekintettel arra ho$r' a kdrelemhez csatolt
rv6nyes ajinl{sok sz6ma nem €ri el az 500 darabot.

A hatiirczat ellen a meghozatal6t6l szimirott I napon beliil a kozponri nevjegyzdkben
szerepl6 viilasztopolg6r. jeriirr. jeldr6 szervezer rovaibe az ugyben diinren rermeszeres es

l?g_-1^T:l{., Joqi. rzemelyisdg ndtkiili szervezet a F6vrirosi Vrilasadsi Bizottsagnak

:11]11 Ir:o*idrt, nytijthar be.jogszabdlys6rtdsre hivarkozissal, illetve a mdrlegitdsi
Jog(orben hozott halarozal ellen a. Budapest 04. sz.imn Orsz.iggytildsi Egydni
y1lT"6*f^l:,1 Vdlasztdsi Bizotsdghoz. A felebbezis t"ny,i.lttra:t5" 

"ze.ety"r"n,levelben,( I0Z Budapest, Mechwart liget I .), telefaxon (346-5409) vagy elektronikus tton(s7.4la!.t,0q(a)masodikkgrulel.hu) oly m6don, hogy az legkdsdbb 202r. februiir 2g. l6.00
orar8. b€erkezzen. A fellebbezdsben [j tdnyek ds bizonyitdkok is felhozhat6k. A hataddd
elmulaszlasa jogveszt6 hardlyt.
A fellebbezesnek tartalmaznia kell
-.a jogszabalysert€sre hivatkozast vagy a mdrlegerdsi jogkdrben hozott hatitozatra val6
hivatkozist,



: 1_ _klrelem benyfjtdienak nev6t. lakcimdt (szdkhelydt) ds _ ha a lakcimdt6l
(szdkhelydt6l) eltdr - postai drtesitdsi cimet,
- a kdrelem benFjt6jdnak szemdlyi azonositojdt, illetve ha a kilftrldon dl6.
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkezd vdlasa6polgar nem rendelkezik szemdlyi

f:i::,l6l"f.a magyar ellampolBdrsdgdt igazol6 oiiratAnak tipusat es sz6mat. vagy
Jeloro sze ezet vagy miis szervezer eset6ben a bir6srigi nyilvrintartdsba-vdteli szam6t.
A. fellebbezds, illetve a bir6srigi fellilvizsgrilati kerilern rarralmazhatj. U*y1tO.;anat
telefaxszem6t vagy elektronikus levdlcimdt. illerve k6zbesit6si nregbizottlrinai nevet ds
telefnszdmAt vagy elektronikr.rs lev6lcimdt
A fellebbezds t&gyi illetdkmentes.

INDOKOLAS

Benyovszky G6tor a Magyar Munk6spfut ds az IGEN SzolidadtAs Magyarorszigdrt
ygzCalgm jgLqq szervezetek kdpvisetdjetdtrje k6retmeae nyitvintu.uisUu ,jt'"tet a ZOZZ.
evr olsziggyff l6si kipvisel6-velaszdson.

A.Ve. 124.9-a al"pjdn ajeltiltet az ajrinl6ivek 6tad6s6val kell bejelenreni a nyilvantart6sba
vCtelre illetCkes vahszt si bizotts6gft:Ll.

A Ve. 125.$ (l) bekezdise &telmdben a yalasilIoi iroda az ajdnlrsokat ellen6rzi ds az
ellen6rzes eredmdnydrdl a ve. 127.$ (3) bekezd€se dftel;eben a ,jfusztasi i.oau
hJekoaatJa aJel6ll nyilvdntartAsba vdteldre illetdkes vdlasztdsi bizotrsrigor.

A Ve. 252.$ (2) bekezdese alapjan az cgldni vdlaszr6keriileri jel(ilrel az orszigg) iildsiegydni v6lasztdkcriileti viilaszlasi biz.oltsiig veszi nyilvintartrlsba. az orszagg),ritesi
k€pvisekik vilasarisrir6l sz6l6 2011. fvi aCIII. trjntny 1a tovdbhiatiian: vit) 6."\-a
alapjdn az cgyini vAlasr6kediletberl a jeliildshez legal6;b 500 velasziofiigriL n;rtntesa
szilksdges.

.A Ve. li2.S alapjrin az illerdkes v{lasalisi bizoftsAg a tdrvdn]es teltireleknek megl.elel6
.ielOltet legkisrihb a bejelenlisr kOvet6 negycdik napcrir bcliil nuifvan,oriirt , ,..r i.

l,Y" .]j3;! (2) b.ekezdise rlapjSn a I'dlaszuisi bizousrig I.isszaurasitill a.ielijlii szcrvczel. a
.lcldlt illet6leB a Iista nvil\iinlandsba vdtelit. ha a bejelerrtdse.r tiirrinl.es fbltdlclek[ck
nem felel mcg.

Benyovszky G6bor a Magyar Munkispen 6s az IGEN Szolidaritris Magyarorszigdrt
Mo"galom jel6l6 szervezetek kdpvisekijeldltje benytjtotta
megfelel6 iratokat, ryilatkozatokat valarnint 120 db etveir ;jAnl6i

a Ve rendelkezdseinek
vb6l 120 db ajenl6ivet.

fz.ajAnlisok ellentirzest az Orsziggyiil6si Egydni Velaszt6keriileti lroda munkatrirsai
elvdgeztdk, ds az ellen6tzdsr6l taj€koztatt6k a Vaiaszrisi Bizottsrigot.



Az OEVI az ellen6rzds soren 5l db alairesokkai elldtotr ajAnl6ivet dolgozott fel. A 350 db
rdgzitett ajAnl6sb6l 3l I db drvdnyes.

1,. y{T"l"t Bizonsrig megdllapirja. hogy a nyitvdntarrdsba veret a jogszabAlyi
lelteteleknek nem felel meg. a jelitltsdghez sziiksdges ajdnlasok sz6ma nem iri el az
5tszioat, e.itt Benyovszky Gribor a Magyar Mu;k6sp6rt ds az IGEN Szolidaritris
MagyarorslAgert Mozgalom jelt16 szervezetek k6pvisel6jel6ltj6nek a 2022. dvi
oNziggyi.ildsi kipvisel<i-vrilasztrison Budapest 04. szimt Lgyeni vdlaszt6keruletber
kdpvisel<ijeliiltkdnt t6rtdn<i nyilvrintartrisba vitelit visszautasitja.

t h1914 u_ Yj,.-5 6.9-rin, a Ve. l0.S (l ) 6s (3) bekezddsdn, a Ve. 44.0. 46.g , 124-127.$-

a ]r:!-h^131,$- g valamint a 252.9 (2) bekezddsdn, a jogorvoslatr6i sz6l6 t6jdkoztatis
a Ye..221. 9,.223.S, 224.9. (l)-(4) bekezddsen, a 225.$ _-rin, a 2g1.g e\ be-kezdis b)pontj6n, ds az illetdkekdl sz6l6 1990. ivi xc[r. rdrvdni 33. b (2) beke;;;s; l. pontjan
alapul.

Budapest, 2022. februrir 25. -f '444
dr. Fi,ldvdryo6 dr. Julianna

VAlasztesi B elndke


