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J e g y z ő k ö n y v 
Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről 

 

 

Készült: 2018. március 26. (hétfő) 16 óra 

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 

Tárgy: Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ülése 

 

Jelen vannak az OEVB részéről: 

 

 Csapóné dr. Baráth Katalin elnök 

 Horváth Ákos OEVB tag 

 dr. Fáy András OEVB delegált tag 

 Szatmári László OEVB delegált tag 

 Dr. Borosné dr. Lánczos Veronika OEVB delegált tag 

 Dr. Radnai György OEVB delegált tag 

 

Jelen vannak az OEVI részéről: 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző, OEVI vezetője 

Bartha Enikő irodavezető, OEVI vezető általános helyettese 

Fischerné dr. Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, OEVI munkatárs 

 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Köszönti a megjelent OEVB tagokat. Tájékoztatja a 

jelenlévőket arról, hogy az ülés összehívásának indoka a jelölő szervezetek részéről át nem 

adott, illetve határidőn túl leadott ajánlóívek miatt az OEVB által hivatalból kiszabandó 

bírságok megállapítása. 

 

NAPIREND 

1. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezet által le nem adott ajánlóív 

miatt bírság kiszabása 

2. Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által határidőn túl leadott 

ajánlóív miatt bírság kiszabása 

3. Lehet Más a Politika jelölő szervezet által le nem adott ajánlóív miatt bírság 

kiszabása 

4. Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezet által le nem adott ajánlóív miatt 

bírság kiszabása 

5. Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet által le nem adott ajánlóív miatt bírság 

kiszabása 

6. Közös Nevező 2018 jelölő szervezet által le nem adott, illetve határidőn túl leadott 

ajánlóívek miatt bírság kiszabása 

7. Oxigén Párt jelölő szervezet által le nem adott ajánlóív miatt bírság kiszabása 

8. Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet által le nem adott ajánlóív miatt 

bírság kiszabása 

9. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt jelölő szervezet által 

határidőn túl leadott ajánlóív miatt bírság kiszabása 

10. Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt jelölő szervezet által határidőn túl 

leadott ajánlóív miatt bírság kiszabása 

11. Egyebek 

 

1. napirendi pont: FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezet által le 

nem adott ajánlóív miatt bírság kiszabása 
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dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a FIDESZ – 

Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek képviselő 

jelöltje - 1 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére történő 

átadásáról. A jelölt elismerte, hogy a hiányzó egy darab ajánlóív megsemmisült, így azt nem 

volt lehetősége visszajuttatni a választási iroda részére. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

 

Tekintettel arra, hogy a jelölt több párt közös jelöltje, azonban a jelölt bejelentésére szolgáló 

adatlapon a jelölt nyilatkozata alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség jelöltjének 

minősül, a bírságot ezen jelölő szervezettel szemben kell megállapítani. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

50/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezetet (székhely: 

1062 Budapest, Lendvay utca 28.) 1 darab ajánlóív választási iroda részére történő 

átadásának elmulasztása miatt 10.000 – azaz tízezer – forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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 
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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. 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 

(Kereszténydemokrata Néppárt) jelölő szervezet(ek) részére 400 darab 02464F0001-

02464F0400 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet - 1 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére 

történő átadásáról. Tekintettel arra, hogy a hiányzó egy darab ajánlóív megsemmisült, így azt 

nem volt lehetőség visszajuttatni a választási iroda részére. 

A hiányzó ajánlóív sorszáma: 02464F0318. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

Tekintettel arra, hogy a jelölt több párt közös jelöltje, azonban a jelölt bejelentésére szolgáló 

adatlapon a jelölt nyilatkozata alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség jelöltjének 

minősül, a bírságot ezen jelölő szervezettel szemben kell megállapítani. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezet 1 

darab ajánlóív választási iroda részére történő átadását elmulasztotta, ezért a rendelkező 

részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 
 

 

 

2. napirendi pont: Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által 

határidőn túl leadott ajánlóív miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet képviselő jelöltje - 1 darab ajánlóív kivételével – 

2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidőig 

gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére történő átadásáról. A hiányzó 1 darab, 
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ajánlásokat tartalmazó ajánlóív átadásáról a jelölt a jogszabályban biztosított határidőn túl, 

2018. március 12-én gondoskodott. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

51/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet (székhely: 

1113 Budapest, Villányi út 20/B.) 1 darab ajánlóív választási iroda részére a 

rendelkezésre álló határidőn túl történő átadása miatt 10.000 – azaz tízezer – forint 

bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 
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A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő 

szervezet részére 100 darab 01710J0001-01710J0100 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet - 1 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére 

történő átadásáról. A hiányzó 1 darab, ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet 2018. március 12-én 

juttatták vissza a választási iroda részére. 

A késedelmesen leadott ajánlóív sorszáma: 01710J0007. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet 1 

darab, ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet a rendelkezésre álló határidőn túl adott le a választási 

iroda részére, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 
 

 

3. napirendi pont: Lehet Más a Politika jelölő szervezet által le nem adott 

ajánlóív miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Lehet Más a 

Politika jelölő szervezet képviselő jelöltje - 1 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 

16 óráig, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek 

választási iroda részére történő átadásáról. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 
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Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

52/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a Lehet Más a Politika jelölő szervezetet (székhely: 1136 Budapest, 

Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.) 1 darab ajánlóív választási iroda részére történő 

átadásának elmulasztása miatt 10.000 – azaz tízezer – forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a Lehet Más a Politika jelölő szervezet részére 

120 darab 02465G0001-02465G0120 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet - 1 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére 

történő átadásáról.  

A hiányzó ajánlóív sorszáma: 02465G0022. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 
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(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a Lehet Más a Politika jelölő szervezet 1 darab ajánlóív 

választási iroda részére történő átadását elmulasztotta, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

4. napirendi pont: Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezet által le nem adott 

ajánlóív miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Hajrá 

Magyarország! Párt jelölő szervezet jelöltje - 5 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-

én 16 óráig, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek 

választási iroda részére történő átadásáról. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

53/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezetet (székhely: 9730 

Kőszeg, Felső körút 8.) 5 darab ajánlóív választási iroda részére történő átadásának 

elmulasztása miatt 50.000 – azaz ötvenezer – forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 
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A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezet 

részére 120 darab 04067J0001-04067J0120 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet - 5 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére 

történő átadásáról.  

A hiányzó ajánlóívek sorszáma: 04067J0010-04067J0014. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezet 5 darab ajánlóív 

választási iroda részére történő átadását elmulasztotta, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 
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5. napirendi pont: Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet által le nem adott 

ajánlóív miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Haza Mindenkié 

Párt jelölő szervezet képviselő jelöltje - 1 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 

óráig, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek 

választási iroda részére történő átadásáról. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

54/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezetet (székhely: 4483 Buj, 

Kossuth utca 5.) 1 darab ajánlóív választási iroda részére történő átadásának 

elmulasztása miatt 10.000 – azaz tízezer – forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 
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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. 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet részére 

150 darab 02463E0001-02463E0150 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet - 1 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére 

történő átadásáról.  

A hiányzó ajánlóív sorszáma: 02463E0001. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet 1 darab ajánlóív 

választási iroda részére történő átadását elmulasztotta, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

6. napirendi pont: Közös Nevező 2018 jelölő szervezet által le nem adott, 

illetve határidőn túl leadott ajánlóívek miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Közös Nevező 

2018 jelölő szervezet jelöltje - 7 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a 

jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási 

iroda részére történő átadásáról. 

A hiányzó 7 darab ajánlóívből 4 darab, ajánlást tartalmazó ívet határidőn túl, 2018. március 6-

án adott át a jelölt a választási iroda részére, míg 3 darab ajánlóív továbbra is a jelöltnél 

maradt. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 
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A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

55/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a Közös Nevező 2018 jelölő szervezetet (székhely: 1077 Budapest, 

Izabella utca 30.) 4 darab ajánlóív választási iroda részére a rendelkezésre álló 

határidőn túl történő átadása miatt valamint 3 darab ajánlóív választási iroda részére 

történő átadásának elmulasztása miatt 70.000 – azaz hetvenezer – forint bírsággal 

sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a Közös Nevező 2018 jelölő szervezet részére 

170 darab 04590F0001-04590F0170 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet - 7 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére 

történő átadásáról. A hiányzó 7 darab ajánlóívből 4 darab, ajánlást tartalmazó ívet határidőn 
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túl, 2018. március 6-án adott át a jelölt a választási iroda részére, míg 3 darab ajánlóív 

továbbra is a jelöltnél maradt. 

A határidőn túl átadott ajánlóívek sorszáma: 04590F0001-04590F0002, 04590F0006-

04590F0007. 

A hiányzó ajánlóívek sorszáma: 04590F0020-04590F0021, 04590F0055. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a Közös Nevező 2018 jelölő szervezet 4 darab ajánlóívet a 

rendelkezésre álló határidőn túl adott át a választási iroda részére és 3 darab ajánlóív 

választási iroda részére történő átadását elmulasztotta, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

7. napirendi pont: Oxigén Párt jelölő szervezet által le nem adott ajánlóív miatt 

bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az Oxigén Párt 

jelölő szervezet jelöltje 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre 

álló határidőig - 66 darab ajánlóív kivételével – gondoskodott az ajánlóívek választási iroda 

részére történő átadásáról. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  



13 

 

 

56/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva az Oxigén Párt jelölő szervezetet (székhely: 1152 Budapest, 

Oroszlán utca 49. fsz. 5.) 66 darab ajánlóív választási iroda részére történő átadásának 

elmulasztása miatt 660.000 – azaz hatszáz-hatvanezer – forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban az Oxigén Párt jelölő szervezet részére 150 

darab 01970F0001-01970F0150 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet 2018. március 5-én 16 óráig 66 darab ajánlóív kivételével gondoskodott az 

ajánlóívek választási iroda részére történő átadásáról.  

A hiányzó ajánlóívek sorszáma: 01970F0020-01970F0025, 01970F0080-01970F0081, 

01970F0089-01970F0095, 01970F0098, 01970F0101-01970F0150. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 
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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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy az Oxigén Párt jelölő szervezet 66 darab ajánlóív választási 

iroda részére történő átadását elmulasztotta, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

8. napirendi pont: Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet által le nem adott 

ajánlóív miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Magyarországi 

Cigánypárt jelölő szervezet jelöltje 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőig - 10 darab ajánlóív kivételével – gondoskodott az ajánlóívek 

választási iroda részére történő átadásáról. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

57/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezetet (székhely: 3528 

Miskolc, Temes utca 32/4.) 10 darab ajánlóív választási iroda részére történő 

átadásának elmulasztása miatt 100.000 – azaz százezer – forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 
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jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem 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. 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet 

részére 150 darab 02478H0001-02478H0150 sorszámú ajánlóív került átadásra. 

 

A jelölő szervezet 2018. március 5-én 16 óráig 10 darab ajánlóív kivételével gondoskodott az 

ajánlóívek választási iroda részére történő átadásáról.  

A hiányzó ajánlóívek sorszáma: 02478H0036, 02478H0063, 02478H0098, 02478H0131-

02478H0137. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet 10 darab 

ajánlóív választási iroda részére történő átadását elmulasztotta, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 
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9. napirendi pont: Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt jelölő 

szervezet által határidőn túl leadott ajánlóív miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Független 

Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt jelölő szervezet képviselő jelöltje - 2 darab ajánlóív 

kivételével – 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére történő átadásáról. A hiányzó 2 

darab, ajánlásokat tartalmazó ajánlóív átadásáról a jelölt a jogszabályban biztosított határidőn 

túl, 2018. március 6-án gondoskodott. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § értelmében a 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 tízezer forint. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6 igen 

és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

58/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt jelölő 

szervezetet (székhely: 1092 Budapest, Kinizsi utca 22.) 2 darab ajánlóív választási iroda 

részére a rendelkezésre álló határidőn túl történő átadása miatt 20.000 – azaz húszezer – 

forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 
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- 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. 

 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban a Független Kisgazda-, Földmunkás- és 

Polgári Párt jelölő szervezet részére 150 darab 05294A0001-05294A0150 sorszámú ajánlóív 

került átadásra. 

 

A jelölő szervezet - 2 darab ajánlóív kivételével - 2018. március 5-én 16 óráig, a jelöltek 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőig gondoskodott az ajánlóívek választási iroda részére 

történő átadásáról. A hiányzó 2 darab, ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet 2018. március 6-án 

juttatták vissza a választási iroda részére. 

A késedelmesen leadott ajánlóívek sorszáma: 05294A0013, 05294A0057. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

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. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt jelölő 

szervezet 2 darab, ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet a rendelkezésre álló határidőn túl adott le 

a választási iroda részére, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

 

10. napirendi pont: Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt jelölő szervezet 

által határidőn túl leadott ajánlóív miatt bírság kiszabása 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az Élhetőbb, 

Boldog Magyarországért Párt jelölő szervezet az általa átvett 600 darab, ajánlást nem 

tartalmazó ajánlóívet a 2018. március 6-án 16 órakor lejárt határidőt követően, postai úton 

juttatta vissza a választási iroda részére. A csomagon található feladási dátum szerint a jelölő 
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szervezet március 6-án intézkedett az ajánlóívek postára adásáról, mely 2018. március 7-én 

érkezett meg a választási iroda részére. 

 

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

értelmében a 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 tízezer forint. 

A jogszabály értelmében nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésének 

határidejét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

 

Bár a visszajuttatott ajánlóívek ajánlást nem tartalmaznak, a törvény értelmében azoknak 

legkésőbb március 6-án vissza kellett volna érkezniük a választási irodába. Tekintettel arra, 

hogy a postára adott ajánlóívek csak március 7-én érkeztek vissza, a jogszabály szerint 

intézkedni kell a bírság megállapításáról. 

 

A Ve. értelmében a bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni, melynek elmulasztása esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

melyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresése alapján az állami adóhatóság szed be. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a bírság kiszabásáról. 

 

 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5 igen 

és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

59/2018. (III.26.) sz. 

HATÁROZAT 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva az Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt jelölő szervezetet 

(székhely: 7052 Kölesd-Bojárd, Petőfi Sándor utca 31.) 600 darab ajánlóív választási 

iroda részére a rendelkezésre álló határidőn túl történő átadása miatt 6.000.000 – azaz 

hatmillió – forint bírsággal sújtja. 

 

A Bizottság által kiszabott bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

központosított beszedési számlájára: 10032000-01040391-00000000 

 

A be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 

levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest megye 03. 

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2000 Szentendre, 

Városház tér 3., e-mail: dr.gerendas.gabor@szentendre.hu, fax.: 06-26-816-144). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem hivatkozási alapját, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét 
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- 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. 

 

 

INDOKOLÁS 

A jelöltek bejelentésére nyitva álló időszakban az Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt 

jelölő szervezet részére 600 darab 03362C0001-03362C0600 sorszámú ajánlóív került 

átadásra. A jelölő szervezet a 600 darab, ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet a 2018. március 6-

án 16 órakor lejárt határidőt követően, postai úton juttatta vissza a választási iroda részére. A 

csomagon található feladási dátum szerint a jelölő szervezet 2018. március 6-án intézkedett az 

ajánlóívek postára adásáról, mely 2018. március 7-én érkezett meg a választási iroda részére. 

A késedelmesen leadott ajánlóívek sorszáma: 03362C0001-03362C0600. 

 

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

(1) a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 

választási bizottságnál. 

(2) 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 tízezer forint. 

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon 

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 
 

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. 

 

Bár a visszajuttatott ajánlóívek ajánlást nem tartalmaznak, a törvény értelmében azoknak 

legkésőbb március 6-án 16 óráig vissza kellett volna érkezniük a választási irodába, mert a 

jogszabály szerint a határidő nem a postára adás, hanem a beérkezés határidejét jelenti. 

Mindezekre tekintettel a Bizottság megállapította, hogy az Élhetőbb, Boldog Magyarországért 

Párt jelölő szervezet a 600 darab, ajánlásokat nem tartalmazó ajánlóívet a rendelkezésre álló 

határidőn túl adta le a választási iroda részére, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 

dönt. 
 

A határozat Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án és 224. §-án alapul. 

 

 

 

11. napirendi pont: Egyebek 

 
dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a választásnapi 

feladatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében folyamatosan zajlik a választásban 

résztvevő kollégák felkészítése, és április 3-án kerül sor a szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak oktatására. 
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Várhatóan a hét folyamán kerülnek kiszállításra a szavazásnapi kellékek, mely már a 

szavazólapokat is tartalmazza. Amennyiben visszalépés miatt változás történik a jelöltek 

számában, információink szerint már nem kerül sor a szavazólapok újra nyomtatására, hanem 

a kieső jelölt nevét a szavazatszámláló bizottság tagjainak kell a szavazólapokon kihúzni. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy amennyiben nem érkezik kifogás a Bizottság részére, a 

választást megelőzően már nem kerül sor bizottsági ülésre. Április 8-án vasárnap a bizottsági 

tagok folyamatos, határozatképes létszámban történő jelenlétére reggel 6 órától számítunk. 

 

Dr. Radnai György OEVB tag: Véleménye szerint célszerű lenne a törvényhozónak 

megfontolni, hogy a Bizottságoknak mérlegelési jogkört biztosítson az ajánlóívekkel 

kapcsolatos bírságok kiszabása során. 

 

 
 

K.m.f.      

  …………………………………….. 

              Csapóné dr. Baráth Katalin 

                  OEVB elnök 


