
08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság 

33/2014. (III. 03.) határozata 

A Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: 

OEVB) az ajánlóívek érvényes átadása tárgyában meghozza az alábbi 

határozatot 

A Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megállapítja, 

hogy az Új Dimenzió Párt, mint jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet 

határidőben nem adta át az illetékes választási irodának, ezért a Budapest 08. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Új Dimenzió Pártot 1.725.500, forint, azaz 

egymillió- hétszázhuszonötezer-ötszáz forint bírsággal sújtja. 

A bírságot a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számlaszámára történő 

utalással kell teljesíteni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási 

bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint a határozat számát. 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 határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz 

címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsághoz benyújtott (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) fellebbezéssel lehet élni. 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 

Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de az OEVB országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 

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

ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint 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 fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. 

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

Indokolás 

Új Dimenzió Párt, mint jelölő szervezet képviseletére jogosult személy 120 darab ajánlóívet 

vett át az illetékes választási irodától. Az Új Dimenzió Párt 2014. március 03-án 16:00 óráig 86 

darab ajánlóívet adott át a választási iroda részére. 

A 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 irodásnak 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 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és 

határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet 24. §-a szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. 

(XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a  teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes 

munkaidő teljesítése esetén 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 101 500 forint. 

Az Új Dimenzió Párt 34 darab ajánlóívet nem adott át határidőben. A bírság összege a 34 darab 

x (101500/2)= 1. 725.500. Ft. 

A Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a fentiek 

alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) 

bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) és (2) bekezdésein, az illetékmentességről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Budapest, 2014. március 3. 

……………………………………………. 
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