
BUDAPEST 13. szrimri Orszriggiiil6si Egr6ni V{lasztrikeriileti Vrilasztisi Bizottsig
1612022. szimt hatirozata

BUDAPEST 13. szrimri Orszriggy.tildsi Egy6ni Viilaszt6kertiteti Viilasarisi Bizottsrig (a

tovrlbbiakban: OEVB) NORMAT-IS ELET PARTJA (szdkhely: 4405 Nyiregyhdza, SZEDER
UTCA 9.) jel6l6 szervezet(ek) tigy6ben eljir.va, az orszriggy'rildsi k6pviselok 2022. 6vi
riltallnos vrilasarisrfur az ajanl6ivek 6tadiisiira vonatkoz6 tdrv6nyi kdtelezettseg megszeg6se

miatt kiszaband6 birs6g trirgyiban meghozta a kdvetkez6
hatdrozatot:

Az OEVB megrillapitja, hogy a(z) NORMALIS ELET PARTJA megs6rtette a vrilasztiisi

eljrirasr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ye.) 124. $ (2)-(3) bekezd6seiben

foglalt rendelke z6seket azzal, hogy 1 darab ajrinl6ivet nem adott At az orsziggytldsi egy6ni

vrilaszt6keriileti v6lasztasi irodrinak a rendelkez6sre rlll6 hatdrid<iben.

Fent meg6llapitott jogszabrilys6rtds miatt az OEVB a(z) NORMALIS ELET PARTJA jeldl6

szervezet(ek)et 1,000 Ft, azazEgyezet forint dsszegri birsdg megfizetdsdre kdtelezi.

A birsrig 6sszeg6nek megfizetdsdt 6tutal6ssal kell teljesiteni a Magyar Allamkincst6r Nemzeti

Vdlaszlisi Iroda Kdzpontositott Beszed6si 10032000-01040391-00000000 sziLrnt

bankszdmlaszdmri.ra jelen halirozat jogerore emelked6sdt<il szimitott 15 napon beltil. A
k6zlem6ny rovatban fel kell tiintetni a birsdgazonosit6 szirnot: V222118010 A birsrig - annak

meg nem fizetdse esetdn - ad6k m6djrira behajtand6 k14aftozlsnak min<isiil' amelyet a

Nemzeti VrilasztiiLsi Iroda megkeresds6re az 6llami ad6hat6siig szed be.

A hatirozat ellen a meghozatalat6l szdmitott 3 napon beliil az tigyben 6rintett termdszetes ds

jogi szemdly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szevezet szemdlyesen, levdlben, faxon vagy

elektronikus lev6lben a Fovarosi Vrilasarisi Bizottsiignak cimzett fellebbez6st nytjthat be az

OEVB-n6l (sz6khely:1163 Budapest, Havashalom utca 43', levdlcim: 1163 Budapest,

Havashalom utca 43., e-mail: hvi@bpl6.hu, fax: 06 1 404 4298 ) A lellebbez6st tigy kell

benyrijtani, hogy az tegkesobb e hatarozat meghozatalet6l sziirnitott harmadik napon, Maz

2022.03.05.16.00 6rdig megdrkezzen. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell az drintetts6gre 6s a

jogszabrilysdrt6sre val6 hivatkozist, a k6relem benyrijt6jrinak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s -
ha a lakcimdtol (sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t, valamint a k6relem benlujt6janak

szemelyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilfttlddn 616, magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkezS

valaszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonossrig6t igazol6

igazolvrlnyrinak tipusdt 6s szdmdt, jeltil6 szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6srlgi

nyilvrlntartdsba-v6teli sziim6t. A fellebbez6s tartalmazhatja benyijt6jrinak faxsziirn6t vagy

elektronikus lev6lcim6t is. A jogorvoslati eljinis illet6kmentes.

Indokol6s

I.

[A hatarozat alapj6ul szolgAl6 t€nyellAs]

A(z) NORMALIS ELET PARTJA jel6l6 szervezet(ek) az orsz6ggytil6si k6pviselok 2022. 6vi

6ltalanos viilasztrlsri.n igenyl6se alapjan 150 darab ajanl6ivet vetl 6t a(z) BUDAPEST 13.

szirnt Orsziggyr.il6si Egy6ni Veilaszt6keriileti V6lasztisi Irodrit6l (a tovribbiakban: OEVI)

DR. ZSIDRo LASZLo jel6lt ajrinlasrihoz.



A jeldl<i szervezet(ek) az aj6nl6ivek leadrisrira vonatkoz6 6tadrls-ritvdteli jegyz<ikdnyv szerint
a Ye. 124. g (2) 6s (3) bekezd6seiben elciirt hateirid<ikig 2022.02.25. 16.00 6rriig 1 darab
ajrinl6ivet nem adott At az OEYI rdsz6re.

IL

[Az OEVB diintdse 6s jogi indokai]

AYe. 124. $. (2) bekezddse szerint,,a fiiggetlen jel6ltk6nt indulni szrind6koz6 v6lasa6polgii.r,
illetve a jeltiltet 6llitani szrinddkoz6 jel5l6 szervezet a rendelkez6s6re bocsiitott 6sszes
ajdnl6ivet kdteles 6tadni a vrilasadsi irodrinak a jeldlt bejelent6sdre rendelkez6sre 6116

hatririd6ben. E kdtelezettsdg elmulasZiisa eset6n a jel6lt nyilvrintartrisba v6teldre illet6kes
vdlasztrisi bizottsrig hivatalb6l eljrfu'va birs6got szab ki. A birs6g dsszege minden be nem
ny[jtou ajrinl6iv utiin ezer forint."

Ugyanezen szakasz (3) bekezdese szerint,,Nem szabhat6 ki birsrig a legkds6bb a (2) bekezdds
szerinti hatrf id6 elteltdt kdver6 napon benyrijtott, ajiinkist nem ta(almaz6 ajrinl6iv utrin."

A Ye. 252. $ (1)-(2) bekezd6sei szerint az egy6ni vrilasa6kertileti jeldltet legkes<ibb a
szavaz6st megel6z6 harminchetedik napon kell bejelenteni, 6s a nyilvrintartrisba vdtelr6l az
orsz6ggyfildsi egydni vrilasa6kertileti vdlasaisi bizotts6g ddnt.

Figyelemmel ana, hogy a kdtelezett elmulasaofta az atyett ajrinl6ivek hat6rid6ben t<irtdn6
visszas76f g1fl6plurit, az oEVB aYe. 124. $ (2) bekezd6s6ben nigzitett jogkdr6ben eljri,rva 6s
ugyanezen szakasz (4) bekezdds6ben foglalt hatfuid6n beliil, a rendelkezri r6szben foglaltak
szerint ddntdtt.

III
A haliirozat a Ve. 10. $-6n, 124. $-rin, 6s 252 $-iin, a jogorvoslatr6l sz6l6 t6jdkoaatas a ve.
223.5 - 224. $-ain 6s a 297. 5 Q) bekezd6s6n. az illet6k<il szol6 tirjdkoztatAs az illet6kekr6l
sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrvdny 28. g (l) bekezd6s6n 6s a 2. melldklet XllL pontjrinak g.

alpontjrin alapul.

Budapest, 2022.03.02.
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