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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 

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. 

 

 
 

        Csapóné dr. Baráth Katalin 
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