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NÓeaÁO MEGYE 02. számú Országgy lési Egyéni Választókerijleti Vátasztási Bizottság (a
továbbiakban: OEVB) MAGYAR MUNKÁspÁar $zékhely: 1046 Budapest lV. MUNKÁcsy MIHÁLv
UTC4 51/4), lgEN szoLlDARlTÁs MAGyARoRszÁGÉnr MozcAL,oll 6ze*ne|: 1081 Budapest
8 NÉPSZÍNHÁZ UTCA 23. 2/6/8) jetóI szeruezetek í)gyében etjárua, az országgy tési képviset k
2022. évi általános váIasztásán az ajánlóívek átadására vonatkozó tóruényi kötelezettség
megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a kóvetkez

határozatot:
Az OEVB megállapítja, hogy a MAGYAR MUNKÁ9qÁRT, IGEN szoLtDARlTÁs
MAGYARORSZÁGÉ?r MOZGALOM megsértette a vátasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXV:.
tóruény (a továbbiakban: Ve.) 124. (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket azzal, hogy 1
darab ajánlÓÍvet nem adott át az országgy lési egyéni választókeruleti választási irodának a
rendelkezésre álló határid ben.
Fent megállapított jogszabálysélté9 miatt az )EVB a MAGYAR MUNKÁspÁRT, IGEN
SZOLIDARITAS MAGYARORSÁGÉar MOZGALOM jetót szeruezeteket 1.000 Ft, azaz'Egyezer
forint ósszeg bírság megfizetésére kótelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti
Választási lroda Kózpontosított Beszedési 10032000-0104391-00000000 számú bankszámlaszámára
jelen határozat joger re emelkedését l számított 15 napon betijt. A kóztemény rovatban fel ketl
tuntetni a bírságazonosító számot: V222115867. A bírság - annak meg nem fizetése esefén - adók
mÓdjára behajtandÓ kóztartozásnak min sul, amelyet a Nemzeti Választási troda megkeresésére az
állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon beltjl az ugyben érintett természeíes és 1bgi
személY, jogi személYiség nélkijli szeruezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus leveiben
a NÓgrád Megyei Teruleti Választási Bizottságnak címzett feltebbezest nyiltnat be az oEVB-nél
(székhelY: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedetem út 12., levélcím: 2660 

-Bálassagyarmat, 
Rákóczi

fejedelem (lt 1 2., e-mail: valasztas@balass agyarmat. hu, fax: 35/300-782)
A fellebbezést Úgy kell benyujtani, hogy az legkés bb e határozat meghozatalátót számított harmadik
napon, azaz 2022.03.03. 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érinteftségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a
kérelem benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyéfJ és - ha a takciméíal 6zexnelyétó9 eltér - postai
értesítési címét, valamint a kérelem benyujtójának szemétyi azonosítójái, ittetve ha a ktjtfótdón ét ,
magVarországi lakcÍmmel nem rendelkez választópotgár nem rendetkezik személyi azonosítóval, a
személYazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jetót szeruezet vágy más szeruezet
esetében a bírÓsági nyilvántartásba-vételi számát. A fetlebbezés tartalmaznaíía benyujtójának
faxszámát vagy elektronikus levélcíméí is. A jogoruoslati etjárás illetékmeníes.

lndokolás
l.

A MAGYAR MUNKÁ9PÁRT, IGEN szoLtDARrrÁs MAGyARoRsÁGÉnr MozGALoM jetól
szeruezetek az országgy lési képvisel k 2022. évi áttalános választásán igénytése atapján 200 darab
ajánlÓÍvet vett át a NÓGRÁD MEGYE 02. számú Országgy tési Egyéni-Váíasztókertjteti Választási
lrodátÓl (a továbbiakban: OEVI) DR. FRANKFURTER zsulsAtvrvÁ jétott ajántásához.
A jelÓl szeruezetek az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvé{eli jegyz kónyv szerint a Ve. 124.

(2) és (3) bekezdéseiben el írt határid kig 2022.02.25. 16.00 óráig j aáran ajánlóívet nem adott át
az OEV| részére.



ll.

A Ve. 124. . (2) bekezdése szerint ,,a fuggetlen jelóItként indulni szándékozÓ választÓpolgár, illetve a
jelóttet állítáni szándékozó jelóI szeruezet a rendelkezésére bocsáfofÍ összes ajánlÓÍvet kÓteles
-átadni 

a választási irodának a jelólt bejelentésére rendelkezésre álló határid ben. E kÓtelezeftség

elmulaszfása esetén a jelóIt nyitvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalbÓI eljárua

bírságot szab ki. A bírság ósszege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint."

tJgyanezen szakasz (3) bekezdése szerint ,,Nem szabható ki bírság a legkés bb a (2) bekezdés
sierinti határid ettettét kóvet napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív tJtán."

A Ve. 252. (1)-(2) bekezdései szerint az egyéni választókeruleti jelóltet legkésÓbb a szavazást
meget z ha|minchetedik napon kell bejelenteni, és a nyilvántartásba vételr I az országgY lési egYéni
választóker leti választási bizottság dónt.

Figyetemmet arra, hogy a kótetezett elmutasztotta az átvett ajánlóívek határid ben tÓrténÓ

viéázaszotgáltatását, ai oeva a Ve. 124. (2) bekezdésében rógzített jogkórében eljárua és
ugyanezei szakasz (4) bekezdésében fogtatt határidón belijl, a rendelkezó részben foglaltak szerint
döntött.

ill.

A határozat a Ve. 10. _án, 124. -án, és 252 -án, a jogoruoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223, -
224. -ain és a 2g7. (2) bekezdésén, az iltetékr t szótó tájékoztatás az illetékekr l szÓlÓ 1990. évi
XCttl. tóruény 28. (1) bekezdésén és a 2. mellékletXlll. pontjának 8. alpontján alapul.
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