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BUDAPEST 13. sziimt Orszriggyril6si Egy6ni Vrilaszt6kertileti V6lasztrisi Bizotts6g (a
tov6bbiakban: OEVB) MAGYAR MUNKASPART (sz6khely: 1046 Budapest 4
MUNKACSY MIHALY UTCA 5IlA), IGEN SZOLIDARITAS MAGYARORSZAGERT
MOZGALOM (sz6khely: l08l Budapest 8 NEPSZiNHAZ UTCA 23. 216/B) jel6lt)
szervezet(ek) i.igy6ben eljirva, az orszdggyril6si kdpvisel6k 2022. dvi rlltaldnos viiasztisin az

aj6nl6ivek ittadAsdra vonatkoz6 tdrv6nyi kdtelezetts6g megszegdse miatt kiszaband6 birsrig
trirgy6ban meghoaa a kdvetkez6

hatdrozatot:

Az OEVB megrillapitja. hogy a(z) MAGYAR MLfNKASPART: IGEN SZOLIDARITAS
MAGYARORSZACEnT MOZGALOM megsdrtette a vrilasarisi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ye.) 124. $ (2)-(3) bekezd6seiben foglalt rendelkez6seket

azzal, hogy I darab ajanl6ivet nem adott itl az orsziLggyildsi egy6ni v6laszt6kertleti v6[asZ6si
irodrinak a rendelkez6sre 6116 hatririd<iben.

Fent megrillapitott jogszab6lys6rt6s miatt az OEVB a(z) MAGYAR MTTNKASPART; IGEN
SZOLIDARITAS MAGYARORSZAGERT MOZGALOM jelcilS szervezet(ek)et 1,000 Ft,
azaz Egyezer foint 6sszegri birs6g megfizet6s6re kdtelezi.

A birsrig dsszegdnek megfizetds6t iltutaliissal kell teljesiteni a Magyar Allamkincstrlr Nemzeti
V6lasarisi Iroda Kdzpontositott Beszed6si 10032000-01040391-00000000 sziirnri

banksz6mlasz6mrira jelen hatirozat joger6re emelked6s6t6l szdmitott 15 napon beliil. A
kdzlem6ny rovatban fel kell ttintetni a birs5gazonosit6 sz6mot: y222113714 A birsiig - annak

meg nem fizet6se eset6n - ad6k m6dj6ra behajtand6 kdaafioziisnak min6siil, amelyet a
Nemzeti Vrilasztdsi Iroda megkeresds6re az illami ad6hat6s6g szed be.

A halitrozat ellen a meghozatal6t6l szrimitott 3 napon beliil az iigyben 6rintett termdszetes 6s

jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g ndlkiili szervezet szem6lyesen, levdlben, faxon vagy

elektronikus lev6lben a F6varosi V:ilasztrisi Bizottsrignak cimzett fellebbez6st nyfjthat be az

OEVB-n6l (sz6khety:1163 Budapest, Havashalom utca 43., lev6lcim: 1163 Budapest,

Havashalom utca 43., e-mail: hvi@bp16.hu, fax: 06 I 404 4298.) A fellebbez6st rigy kell
benyrijtani, hogy az legkdsobb e hat{rozal meghozataliit6l szdmitott harmadik napon, azaz

2022.03.05.16.00 6r6ig meg6rkezzen. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell az drintetts6gre ds a

jogszabrilys6rt6sre val6 hivatkozrist, a k6relem benytjt6jrinak nevdt, lakcimdt (sz6khely6t) 6s -
ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt& - postai 6rtesit6si cimdt, valamint a kdrelem benlujt6jrhak
szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftrld<tn 616, magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkezti

v6laszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonossiigtit igazol6

igazolv6nydnak tipusit 6s szdm6t, jel6l6 szervezet vagy miis szervezel eset6ben a bir6s6gi

nyilvriLntart6sba-v6teli sziimiit. A fellebbez6s larlalmazha{1a benyrijt6jrinak faxszrlm6t vagy

elektronikus lev6lcim6t is. A jogorvoslati elj6rds illetdkmentes.
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[A haxtuozat alapj6ul szolg6l6 t6ny61l6s]



A(z) MAGYAR MUNKASPART; IGEN SZOLIDARITAS MAGYARORSZAGERT
MOZGALOM jel6l6 szervezet(ek) az orszriggyril6si k6pvisel6k 2022. 6vi riltalinos
vrilaszt6srin ig6nyl6se alapjrin 140 darab aj6nl6ivet vett 6t a(z) BUDAPEST 13. szrimri
Orsz6ggyril6si Egy6ni V6tasa6kertileti Viilasztisi Irod6t6l (a tov6bbiakban: OEVI) DR.
SZANYI TIBOR jel6lt ajrinl6srihoz.

A jel6l6 szervezet(ek) az ajrfurl6ivek leadiisrira vonatkoz6 6tadris-ritvdteli jegyz6kdnlw szerint
a Ye. 124. $ (2) ds (3) bekezd6seiben el6irt hatririd6kig 2022.02.25. 16.00 6rriig 1 darab
ajrinl6ivet nem ado$ At M OEVI r6sz6re.

II.

[Az OEVB ddnt6se ds jogi indokai]

A Ve. 124. $. (2) bekezd6se szerint,,a fiiggetlen jeldltkdnt indulni szilnddkoz6 viilaszt6polgar,
illetve a jeldltet 6llitani szind5kozo jeldki szervezet a rendelkez6sere bocsiitott 6sszes
ajrinl6ivet kdteles 6tadni a v6laszt6si irodanak a jel6lt bejelentds6re rendelkezdsre iill6
hatrlLrid6ben. E kdtelezettsdg elmulasztrisa eset6n a jel6lt nyilv:intartiisba v6tel6re illet6kes
viilasztrisi bizotts6g hivatalb6l eljrlrva birs6got szab ki. A birsrig dsszege minden be nem
nytjtott ajanl6iv utSn ezer forint."

Ugyanezen szakasz (3) bekezd6se szerint,,Nem szabhat6 ki birsrig a legk6s6bb a (2) bekezd6s
szerinti hat6rid6 elteltet k6vet6 napon benyrijtott, ajiiLnlist nem tartalmaz6 aj6nl6iv utrlLn."

A Ye. 252. $ (1)-(2) bekezd6sei szeint az egydni vAlasz6keriileti jeldltet legk6s6bb a
szavazdsl megel6z<i harminchetedik napon kell bejelenteni, ds a nyilvrintartrisba v6telr6l az
orsziggyril6si egydni v6laszt6kertileti viilasztrlsi bizottsrig d6nt.

Figyelemmel arra, hogy a kdtelezett elmulasztotta az iltvett aj rinl6ivek hatririd<iben tdrtdn6
visszaszolg6ltat6sdt, az OEVB aYe. 124. g (2) bekezd6s6ben rdgziten jogk6r6ben eljarva 6s
ugyanezen szakasz (4) bekezd6s6ben foglalt hatirid6n beliil, a rendelkez6 rdszben foglaltak
szerint ddntdtt.

m.

A hat rozat a Ve. 10. $-rin, 124. $-rin, ds 252 $-rin, a jogorvoslatr6l sz6l6 trijdkoztatris a ve.
223.5 -224. $-ain 6s a 297. $ (2) bekezdds6n, az illetdkr6l sz6l6 tdjdkoaatrls az illetdkek6l
sz6l6 1990. 6vi XCIII. tcirv6ny 28. g (1) bekezd6s6n 6s a 2. mell6klet XIII. pontjrlnak 8.
alpontjrin alapul.

Budapest, 2022.03.02.
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