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2014. október ll-én nyújtottam be kifogást a Helyi Választási Bizottsághoz, arra hivatkozással, hogy az
önkormányzati választást megelőző kampányidőszakban Veszprémben olyan megyei és városi
terjesztésű sajtótermékek jelentek meg, amelyek valótlan tartalmú közleményekkel befolyásolták a

választásra jogosultakat.
Ezzel nem csak a választási törvény esélyegyenlőségi alapelvét sértették, de álláspontom szerint
megvalósították a Btk. 350. 9. törvényi tényállása szerinti bűncselekmény t is.

Mindezt tetézte a NAPLÓ október 10-i írása, amely egyenesen - mindenki számára nyilvánvalóan
megalapozatlanul- büntetőjogilag szankcionáltnak minősítette az egyik képviselőjelölt "szorgalmát".
Nem sikerült elérnem, hogy beadványom érdemi elbírálására sor kerüljön, ugyanis mind a HVB, mind
a TVB azt állapította meg, hogy beadványom nem felelt meg a törvény által megkívánt alaki

követelményeknek.
A Győri ítélőtábla fenti számú végzésével arra a következtetésre jutott, hogya Ve. 222. 9. (1) csak az
ügyben érintett személynek ad felülvizsgálati lehetőséget, így kérelmemet ugyancsak érdemi vizsgálat

nélkül utasította el.
Az általam felvetett probléma 47.653 személyt érint, - ennyi Veszprémben a választói névjegyzékbe
felvettek száma - s kétségtelen én csak egyikük vagyok, ami nem azt jelenti, hogy nem vagyok

"érintett" .
Ez alapján tehát jogosult vagyok beadványom érdemi elbírálására.
A végzés kitér arra is, hogy ez a u1eszűkített" helyzet törvénymódosítás "eredménye".
Erre tekintettel egyidejűleg indítványozom a "szűkítés" alkotmányos megalapozottságának a
felülvizsgálatát, hiszen ha kérelmem érdemi elbírálásának ez valóban jogszabályi akadálya, úgy a
helyzet csak ennek alkotmányjogi felülvizsgálatával orvosolható.

Veszprém, 2014. október 24.
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