
Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 46/2014. 

(III.06.) számon 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

HATÁRON TÚLI MAGYAROK PÁRTJA (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 55. 1. 

em. 2.) jelölő szervezet részére 3 db ajánlóív leadási kötelezettségének elmulasztása miatt 

hivatalból 152.250 Ft (azaz egyszázötvenkettőezer-kettőszázötven forint) összegű 

bírságot szab ki.  

A kiszabott bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

átutalással kell megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

fizetési számlaszámára: 10032000-00333616-00000000. Az átutalás közleményében fel 

kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését 

(Budapest 06.), valamint határozatának számát. Ha a bírság megfizetésére ezen 

határidőben nem kerül sor, akkor a bírságot adók módjára behajtandó köztartozásként 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szedi be. 

 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a 06. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-

67., fax: 459-2215, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 

09-án (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 

223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

  
I n d o k o l á s 

I. 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) 

bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet 

állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező 

legkisebb munkabér havi összegének fele. A Ve. 219. § (3) bekezdése szerint a bírság, ha azt 

a kötelezett az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nem 

fizette meg, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási 

Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 
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A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 

szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kötelező legkisebb 

munkabér havi összege 101 500 forint. 

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a HATÁRON TÚLI MAGYAROK PÁRTJA 

jelölő szervezet a Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától 

2014. február 24. napján A1 „Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére az országgyűlési 

képviselők választásán” elnevezésű nyomtatvány kitöltését és benyújtását követően 100 db. 

ajánlóívet átvett, melyből a 2014. március 3. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

foglaltak szerint 97 db ajánlóívet átadott és 3 db ajánlóívet nem adott át a Választási Irodának 

a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben (2014. március 03. 16.00). A jelölő 

szervezet a 2014. március 4. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint – a 

rendelkezésre álló határidőn túl – további 1 db ajánlóívet leadott. 

 

Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a választási bizottság a jelölő szervezettel szemben a 

rendelkező részben foglaltak szerint minden, törvényi határidőben le nem adott ajánlóív után 

(3 db x 50.750,- Ft, összesen 152.250 Ft) bírság kiszabásáról határozott hivatalból, tekintettel 

arra, hogy a fent idézett jogszabályhelyek alapján, törvényi kötelezettségének eleget téve járt 

el, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. 

 

II. 

A Budapest 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hatásköre és 

határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) 

és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 124. § (2) bekezdésében, 219. § (3) bekezdésében, 252. § (1) 

–(2) bekezdésében, 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésébe, az 

országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai 

körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 33. §-ában és 18. 

mellékletében, a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 

szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. § (1) bekezdésében, a 2014. április 6. napjára 

kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20) KIM rendelete 24. §-ában foglaltakon, a jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon alapul. 
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