
Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
47/2014. (III. 5.) határozata 

A Budapest 09. szamu Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a 
továbbiakban: OEVB) a 2014. évi országgyűlési képviselő-választáson az ajánlóívek átadási 
kötelezettségének elmulasztása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Az OEVB a 2014. évi országgyűlési képviselő-választáson Budapest 09. szamu egyéni 
választókerületében az Együtt 2014 Pártot mint jelölő szervezetet az ajánlóívek átadási 
kötelezettségének elmulasztása miatt 50 750 forint, azaz ötvenezer-hétszázötven forint 
bírsággal sújtja. 

A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni a 
Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00333616-00000000 
szám ú számlájára történő átutalással. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot 
kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését (Budapest 09. OEVB}, 
valamint a bírságot kiszabó határozat számát. 

A határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül meg nem fizetett bírság 
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda 
megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, a jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
személyesen, levélben (1102 Budapest, Szent László tér 29.), telefaxon (06-1/4338-219) vagy 
elektronikus levélben (kobph@kobanya.hu) jogszabálysértésre hivatkozással illetékmentesen 
fellebbezést nyújthat be az OEVB-nél a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 8-án 16.00 óráig 
megérkezzék az OEVB-hez. 

Indokolás 

Az Együtt 2014 Párt jelölő szervezet képviseletében eljáró személy a 2014. évi országgyűlési 
képviselő-választáson a Budapest 09. számú egyéni választókerületben 100 darab ajánlóívet 
igényelt és vett át a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Irodától (a továbbiakban: OEVI). 
A Negyedik Köztársaság Párt a jogszabályban meghatározott határidőben 99 darab ajánlóívet 
adott át az OEVI részére. l darab ajánlóív átadását elmulasztotta. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) 
bekezdése értelmében a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott 
összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 
határidőben, 2014. március 3-án 16.00 óráig. 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. ·· 



2014. január l-jétől a kötelező legkisebb munkabér egy havi összege a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 
17.) Korm. rendelet 2. § (l) bekezdése szerint l O l 500 forint, így a bírság összege 
ajánlóívenként 50 750 forint. 

Tekintettel arra, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott l 00 darab 
ajánlóívből l darab ajánlóívet nem adott át az OEVI részére, ezért a rendelkező részben 
meghatározott összegű bírság került kiszabásra. 

A határozat Ve. 124. § (2) bekezdésén, a 219. § (3) bekezdésén, a 2014. április 6. napjára 
kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet 24. §-án, a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223. és 224. §-ain, 297. § (2) bekezdés b) 
pontján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §(2) bekezdés l. pontján 
alapul. 

Budapest, 2014. március 5. 


