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Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága 

2220 Vecsés, Szent István tér 1.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
38/2014. (03.05.) OEVB határozat 
 

Tárgy: Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet 
       ellen bírság kiszabása 

 
 

HATÁROZAT 
 
Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
megállapítja, hogy a Magyarországi Cigánypárt, mint jelölő szervezet (székhely: 3528 
Miskolc, Temes út 32/4.) nem tett eleget a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 124. § (2) bekezdésében foglalt azon kötelezettségének, miszerint a jelöltet 
állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles 
átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E 
kötelezettség elmulasztása miatt Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerület Választási Bizottsága a be nem nyújtott 4(négy) darab ajánlóív után a  
 

Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezetet 
203.000,- Ft, azaz Kettőszázháromezer forint bírsággal 

 
sújtja.  
 
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 
10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 
bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó választási bizottság 
székhelytelepülésének, azaz Vecsés megnevezését. A bírság - annak meg nem fizetése 
esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti 
Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 
 
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése 
értelmében a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot 
hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A 
fellebbezést személyesen (2220 Vecsés, Szent István tér 1.), levélben (2220 Vecsés, Szent 
István tér 1.), telefaxon (06-29-352-009) vagy elektronikus levélben (titkarsag@vecses.hu) 
lehet előterjeszteni. 
 

INDOKOLÁS 
 

A Ve. 124. § (2) bekezdése értelmében a független jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére 
bocsátott össze ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére 
rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba 
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vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki, amelynek 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 és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.7.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében kötelező legkisebb munkabér összege 101.500,- 
Ft.  
 
Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet 2014. február 17-én 150 darab ajánlóívet vett át 
Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választás Irodájától, amelyből – 
a jegyzőkönyvek tanúsága szerint - 2014. március 3-án 16.00 óráig 146 darab ajánlóívet adott 
át. Ennek megfelelően a hiányzó ajánlóívek száma: 4 darab, amely miatt a kiszabott bírság 
összege 203.000,- Ft. 
A fentiekben foglaltakra tekintettel Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerület Választási Bizottsága a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően 
határozott. 
 
Jelen határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, a Ve. 218. § (1) bekezdésének d) pontján, a 219. 
§ (3) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án; a 2014. április 6. napjára 
kitűzött országgyűlési képviselő választás eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 3/2014. (I.20.) KIM rendelet 24. §-án, továbbá a kötelező legkisebb 
munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.7.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Vecsés, 2014. március 5. 
 
 
       Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
         elnök 
 
Erről értesítést kap: 

1. Magyarországi Cigánypárt, mint jelölő szervezet 
2. Nemzeti Választási Iroda 
3. Irattár 

 


