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Vecsés Város 
Helyi Választási Bizottsága 

2220 Vecsés, Szent István tér 1.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
58/2014. (09.09.) HVB határozat 
 

Tárgy: JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő 
szervezet ellen bírság kiszabása 

 
 

HATÁROZAT 
 
Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom mint jelölő szervezet (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 
20/B.) 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 Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága a be nem nyújtott 2(két) 
darab ajánlóív után a  
 

Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet 
20.000,- Ft, azaz Húszezer 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 Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a 
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (2220 Vecsés, Szent István tér 1., fax: 
06-29-352-009, email: titkarsag@vecses.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a 
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. 
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre 
hivatkozással illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját; a 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét; a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő 
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 
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tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

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 vételére illetékes 
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki, amelynek összege minden be nem 
nyújtott ajánlóív után tízezer forint.  
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM 
rendelet 17. §-a szerint az egyéni listás és egyéni választókerületi jelöltet, a 
polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án, 16.00 óráig kell bejelenteni. A Ve. 
124. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, miszerint nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 
124. § (2) bekezdéses szerinti határidő elteltét (azaz 2014. szeptember 8. 16.00 óra) követő 
napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.  
A JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet képviselője 2014. augusztus 25-én 
Dobi Attila, Vecsés 2. számú egyéni választókerületi jelöltje részére 7 darab ajánlóívet, míg 
Szabóné Papp Klára polgármesterjelölt részére 70 darab ajánlóívet igényelt a helyi választási 
irodától.  
Az átvételi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a jelölő szervezet mindkét jelölt esetében egy–egy 
ajánlóívet nem adott vissza a törvényben foglalt határidőben, ennek megfelelően a kiszabott 
bírság kétszer tízezer, azaz húszezer forint. 
Az indoklásban kifejtettek szerint Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága a rendelkező 
részben foglaltaknak megfelelően határozott. 
Jelen határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a Ve. 218. § (1) bekezdésének d) pontján, a 
219. § (3) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án; valamint a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása 
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 
17. §-án alapul. 
 
 
Vecsés, 2014. szeptember 9. 
 
 
       Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
         elnök 
 
 
Erről értesítést kap: 

1. JOBBIK Magyarországért Mozgalom mint jelölő szervezet 
2. Nemzeti Választási Iroda 
3. Irattár 


