
BUDAPEST 13. szrimri Orszr{gry(l6si Egy6ni Vitaszt6keriileti Vrilaszt6si Bizottsrig
l7 12022. szf mf hat6rozata

BUDAPEST 13. sziimri Orsz6ggyrildsi Egy6ni Vridaszt6kertileti V6lasZiisi Bizottsrig (a
tovribbiakban: OEVB) MI HAZANK MOZGALOM (sz6khely: 1141 Budapest 14

KOMOCSY U. 5.) jel6l6 szervezet(ek) tigy6ben elJt{ya, az orszdggyril6si kdpvisel6k 2022.
6vi riltakinos v6lasztris6n az ajrinl6ivek ritadrisiira vonatkoz6 tdrvdnyi kdtelezetts6g
megszegdse miatt kiszaband6 birsrig trirgyriban meghoZa a kdvetkezo

hatdrozatot:

Az OEVB megAllapitja, hogy a(z) MI HAZANK MOZGALOM megsdrrette a v6laszt6si
eljarrisr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ye.) 124. $ (2)-(3) bekezddseiben
foglalt rendelkez6seket azzal, hogy 12 darab ajrinl6ivet nem adott irt az orszitggytl6si egydni
v6laszt6kertileti v6lasztrisi irodiiLnak a rendelkez6sre rill6 hatriLrid6ben.

Fent meg6llapitott jogszabrilysdrtds miatt az OEVB a(z) MI HAZANK MOZGALOM jeltil6
szervezet(ek)et 12,000 Ft, azazTizenkettdezer forint dsszegii birs6g megfizetds6re kdtelezi.

A birs6g 6sszeg6nek megfizetdsdt 6tutal6ssal kell teljesiteni a Magyar Allamkincstdr Nemzeti
Vrilasztrisi Iroda K6zpontositott Beszed6si 10032000-01040391-00000000 sz6rnri
bankszrimlasziimiira jelen hatinozat joger6re emelked6sdtol sz6mitott 15 napon beltil. A
kcizlem6ny rovatban fel kell ttiLntetni a birs6gazonosit6 sziimot: y222116527 A birsrig - annak
meg nem fizet6se eset6n - ad6k m6djara behajtand6 kdztartoziisnak min<isiil, amelyet a

Nemzeti Vrilasztdsi Iroda megkeresdsdre az iillami ad6hat6siig szed be.

A hatirozat ellen a meghozatal6t6l szAmitott 3 napon beltil az iigyben 6rintett term6szetes es

jogi szemdly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, faxon vagy
elektronikus lev6lben a F<iviirosi V6laszt6si Bizottsiignak cimzett fellebbezdst nyrijthat be az

OEVB-n6l (sz6khely:l163 Budapest, Havashalom utca 43., levdlcim: 1163 Budapest,

Havashalom ltca 43., e-mail: hvi@bp16.hu, fax: 06 I 404 4298) A fellebbezdst tigy kell
benyujtani, hogy az legk6s6bb e halinozat meghozataliit6l sz6mitott harmadik rfipon, azaz

2022.03.05. 16.00 6rriig megdrkezzen. A fellebbez6snek tartalmaznia kell az drintetts6gre 6s a

jogszabdlys6rt6sre val6 hivatkoz6st, a k6relem benyrijt6janak nev6t, lakcim6t (sz6khelydt) 6s -
ha a lakcim6tol (sz6khely6t6l) elt6r - postai drtesit6si cimdt, valamint a k6retem benyujt6janak
szem6lyi azonosit6jrlt, illetve ha a kiilftrlddn 616, magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6

v6laszt6polgar nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szem6lyazonoss6g6t igazol6
igazolvrinyrinak tipus6t 6s szrim6t, jeldl<i szervezet vagy mris szervezet eset6ben a bir6srigi
nyilvantartdsba-v6teli szilLrn6t. A fellebbez6s tartalmazhatja benyujt6janak fa"rszrimrit vagy

elektronikus lev6lcim6t is. A jogorvoslati elj6nls illet6kmentes.

Indokol6s

I

[A hat6rozat alapj6ul szolg6l6 t6ny6ll6s]

A(z) MI HAZANK MOZGALOM jel6l<i szervezet(ek) az orszriggl,ril6si kdpvisel6k 2022. 6vi

6ltal6nos v6lasztris6n ig6nyl6se alapjrin 150 darab ajrinl6ivet vett 6t a(z) BUDAPEST 13.



sz{imt Orszdggyiil6si Egy6ni Vrilaszt6keriileti V6lasarisi Irod6t6l (a tov6bbiakban: OEVI)
NAGYNE HOLLOSI EVA jeltllt ajrinkisrihoz.

A jel6l6 szervezet(ek) az aj6nl6ivek leaddsara vonatkoz6 ritadris-6tv6teli jegyz<ikdnyv szerint
aYe. 124. $ (2) 6s (3) bekezd6seiben el<iirt hat6rid6kig 2022.02.25. 16.00 6rriLig 12 darab

ajiinl6ivet nem adoll ii az OEVI r6szdre.

IL

[Az OEVB d6nt6se ds jogi indokai]

A\e. 124. $. (2) bekezd6se szerint,,a fliggetlen jel6ltk6nt indulni szriLnddkoz6 v6laszt6polgiir,
illetve a jeldltet 6llitani sz:inddkoz6 jel6l6 szervezet a rendelkez6s6re bocs6tott dsszes

ajanl6ivet kdteles atadni a v6laszt6si irodanak a jeldlt bejelent6s6re rendelkezdsre 6116

hauiridSben. E kdtelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jel6lt nyilvrintartrisba v6tel6re illet6kes
v6lasaasi bizotts6g hivatalb6l eljrirva birsrigot szab ki. A birsdg dsszege minden be nem
nyijtott ajdnl6iv ut6n ezer forint."

Ugyanezen szakasz (3) bekezd6se szerint ,,Nem szabhat6 ki birs6g a legkes6bb a (2) bekezd6s
szerinti hatiirid6 eltelt6t kdvet6 napon benyrijtott, ajrlnkist nem tartalmaz6 ajrlnl6iv utrin."

A Ye. 252. $ (1)-(2) bekezd6sei szerint az egydni viilaszt6kertileti jeldltet legkdsribb a

sz;a.uazfst megel<iz6 harminchetedik napon kell bejelenteni, 6s a nyilv6ntartrisba v6telr<il az
orsz6ggyiil6si egy6ni vdlasa6keriileti v6lasztdsi bizottsdg ddnt.

Figyelemmel arra, hogy a kdtelezett elmulasztotta az ltvelt ajrinl6ivek hatririd6ben tdrtdn6
visszaszolg6ltat6s6t, az OEVB aYe. 124. $ (2) bekezd6s6ben rdgzitett jogkdrdben eljrirva 6s

ugyanezen szakasz (4) bekezddsdben foglalt hatdrid6n beltil, a rendelkez6 reszben foglaltak
szerint ddntdtt.

III.

A hatiirozat a Ve. 10. $-an, 124. $-rin, 6s 252 $-iin, a jogorvoslatr6l sz6l6 t6j6koztat6s a Ve.
223.$ - 224. $-ain ds a 297. $ (2) bekezd6s6n, az illet6kr6l sz6l6 titjdkoztatils az illet6kek6l
sz6l6 1990. dvi XCIII. tdrv6ny 28. g (1) bekezd6s6n 6s a 2. mell6klet XIII. pontjanak 8.
alpontj6n alapul.

Budapest, 2022.03.02.
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