
BUDAPEST 13. sz6mI Orszriggyiil6si Egr6ni Vilasztrikeriileti Vrllasztrisi Bizottsrlg
1412022. szf mt hatf rozata

BUDAPEST 13. szrtunri Orszriggyrildsi Egydni Vrilaszt6keriileti V6lasztiisi Bizotts6g (a

tovribbiakban: OEVB) MEGOLDAS MOZGALOM (szdkhely: 1101 Budapest l0 EXPO TER
5.-7.) jel6l<i szervezet(ek) iigydben ellArva, az orsziiggyrildsi kdpvisel<ik 2022. €vi iiltaliinos
v6laszt6srin az ajanl6ivek atad s6ra vonatkoz6 tdrv6nyi kdtelezetts6g megszeg6se miatt
kiszaband6 birs6g trirgyriban meghozta a k6vetkez6

hatr[rozatot:

Az OEVB megrlllapitja, hogy a(z) MEGOLDAS MOZGALOM megs6rtette a vrllasztiisi

eljar6sr6l sz6l6 2013.6vi )OO(VI. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 124. $ (2)-(3) bekezddseiben

foglalt rendelkezdsekel azzal, hogy 19 darab ajanl6ivet nem adott itl az orszitggyil6si egy6ni
vilaszt6kertileti v6laszt6si irodrinak a rendelkezdsre 6l16 hatririd6ben.

Fent megrillapitott jogszabiilys6rt6s miatt az OEVB a(z) MEGOLDAS MOZGALOM jel6l6
szervezet(ek)et 19,000 Ft, azaz Tizenkilencezer forint 6sszegii birsrig megfizet6s6re kritelezi.

A birsrlg dsszegdnek megfizetds6t 6tutalissal kell teljesiteni a Magyar Allamkincstar Nemzeti
V6lasztasi Iroda Kdzpontositott Beszed6si 10032000-01040391-00000000 szimf
bankszdmlasz6mrira jelen halirozat jogertire emelkedds6t6l sz6mitott 15 napon beliil. A
k6zlem6ny rovatban fel kell tiintetni a birs6gazonosit6 szimot: y222116212 A birsSg annak

meg nem fizet6se eset6n - ad6k m6dj6ra behajtand6 k<iztartozisnak min<isiil, amelyet a

Nemzeti Vdlasarisi Iroda megkeres6sdre az 6llami ad6hat6s6g szed be.

A hatitrozat ellen a meghozatalet6l sziimitott 3 napon beliil az iigyben drintett term6szetes 6s

jogi szemdly, jogi szem6lyisdg n6lkiili szervezet szemdlyesen, lev6lben, faxon vagy

elektronikus lev6lben a F6v6rosi Vdlaszuisi Bizottsiignak cimzett fellebbez6st nyrijthat be az

OEVB-n6l (sz6khely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43., lev6lcim: 1163 Budapest,

Havashalom utca 43., e-mail: hvi@bp16.hu, fax: 06 | 404 4298) A fellebbezdst tigy kell
benyrijtani, hogy az legk6s6bb e hatfirozat meghozatalat6l szrimitott harmadik napo\ azaz

2022.03.05. 16.00 6rriig meg6rkezzen. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell az drintetts6gre 6s a

jogszab6lys6t6sre val6 hivatkozriLst, a k6relem benyujt6jAmak nevdt, lakcim6t (sz6khely6t) 6s -
ha a lakcimdt6l (sz6khely6t6l) elt6r - postai drtesit6si cim6t, valamint a kdrelem benyrijt6jrinak

szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilfttlddn 615, magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkez<i

vdlaszt6polgrir nem rcndelkezik szem6lyi azonosit6val. a szem6lyazonossiigiit igazol6

igazolvrinyrinak tipusit 6s szfunrlt, jel6l6 szervezet vagy m6s szervezet esetdben a bir6sdgi

nyilv6ntart6sba-v6te1i sz6Lrnrit. A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6janak faxszrimdt vagy

elektronikus levdlcim6t is. A jogorvoslati elj6tis illetdkmentes.

Indokol6s

I

[A hatarozat alapj6ul szolgdl6 t6nyrillis]

A(z) MEGOLDAS UOZCaI-OM jel<il6 szervezet(ek) az orsz6ggyril6si k6pvisel6k 2022. 6vi

iiltal6nos vrilasztiis6n ig6nyl6se alapj rin 300 darab ajanl6ivet vetl 6t a(z) BUDAPEST 13.



szemt Orsz6ggyril6si Egy6ni V6laszt6kertileti Vrilasa6si Iroddt6l (a tovribbiakban: OEVI)
DR. STELLI-KIS SANDOR jel6lt aj6nl6s6hoz.

A jeldl6 szerveze(ek) az aj6nl6ivek lead6siira vonatkoz6 ritadis-riwdteli jegyzdkcinyv szerint
a Ye. 124. $ (2) 6s (3) bekezddseiben el6irt hatdrid6kig 2022.02.25. t6.00 6r6ig 19 darab
ajrinl6ivet nem adotl 6t az OEVI r6szdre.

II.

[Az OEVB ddntdse 6s jogi indokai]

A Ve. 124. $. (2) bekezddse szerint,,a fi.iggetlen jeldltk6nt indulni sziind6koz6 vdlasa6polgdr,
illetve a jeldltet rillitani sziind6koz6 jel6l<i szervezet a rendelkez6s6re bocs6tott 6sszes
aj6nl6ivet kdteles etadni a vrilasztiisi irodanak a jeldlt bejelentds6re rendelkezdsre 6116

hatririd6ben. E kdtelezettsdg elmulasaiisa eset6n a jeltllt nyilvrintartrisba v6tel6re illet6kes
v6lasztiisi bizottsig hivatalb6l eljiirva birsdgot szab ki. A birsrig 6sszege minden be nem
ntujtott ajrinl6iv ut6n ezer forint."

Ugyanezen szakasz (3) bekezd6se szerint,,Nem szabhat6 ki birsrig a legk6sribb a (2) bekezdds
szerinti hatririd<i elteltdt kdvet6 napon benytjtott, ajriniiist nem tartalmaz6 ajrinl6iv ut6n."

A Ye. 252. $ (1)-(2) bekezd6sei szeint az egydni vdlasa6kertileti jeldlter legk6s6bb a
szAvaztlsl megelSzb harminchetedik napon kell bejelenteni, 6s a nyilviintart6sba v6telr<il az
orszdggyril6si egydni v6lasa6keriileti v6lasztiisi bizottsdg d6nt.

Figyelemmel arra, hogy a kdtelezett elmulasztotta az etyett aj6nt6ivek hatriridoben t6rtdn6
visszaszolgrlltat6sat, az OEVB aYe. 124. g (2) bekezd6s6ben rdgzitett jogkdrdben eljriwa 6s
ugyanezen szakasz (4) bekezd6s6ben foglalt hatririd6n beliil, a rendelk ezi5 r6,szben foglaltak
szerint ddntdtt.

III.

A hatinozat a ve. 10. $-an, 124. $-rin,6s 252 g-rin, a jogorvoslatr6l sz6l6 trijdkoztatrls a ve.
223'5 - 224. $-ain 6s a 29'7. S Q) bekezd6s6n. az illet6krdl sz6l6 trijdkoztatris az illetdkek6l
sz6l6 1990. dvi XCIIL tdrv6ny 28. g (1) bekezd6s6n es a 2. mell6klet XIII. pontjrinak g.

alpontjrln alapul.
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