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1 2t2O22. szám ú h atározata

HAJDú_BIHAR MEGYE 05. számú országgyűlési- Egy-ti 
. 
Vála.sztókerü]eti Választási

Bizottság (a továubiakbán: oEVB) MTHÁrÁÚK MozGALbM (székhelJ.:1141 Budapest 14

KoMócSy u. s.)l;tin ..*"r"k"r.i úgy"b9n p.ljárya, az országgyűlési képviselők 2022,

évi általános választásán az aianiliivéi átadá-sára vonatkozó törvényi kötelezettség

megszegése miatt kÉiáuánoo oíriág tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az 9EVB megállapítja, hogy a(z) Ml HAZÁNK M9ZGAL9M megsértette a választási

eljárásról szóló 2015.éú xxXvl. t,orvJnv (á tov|!!!akban: Ve.) 124. § (2)_(3) bekezdéseiben

foglalt rendelkezéseket azzal,hogy i ááÜn ajánlóívet,nem aobtt átazországgYŰlésiegYéni

választókeruteti válásztási irodánák a rendelkezésre álló határidőben,

Fent megállapított jogszabálysértés miatt az oEVB a(,) v| HAZÁNK.MoZGALoM jelölő

szervezet(ek)et í,o0o Ft, azazegyázer forint összegű 
'oírsag 

megfizetésére kötelezi,

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a. _y?gyal Államkincstár

Nemzeti Választási l roda Központűtott Beszedési 1 0o3io0o-o1 o4o391 -00000000 számú

bankszámlaszámárajelen határo.ui'logóóre emelkedésétől számított 15 naPon belÜl, A

közlemény rovatban 
'fel 

kell tüntetni 
'a-nirsagazonosító számot: v222119174 A bírság -

annak ,"g n", iizetése esetén - áoox ,iooJaru behajtandó. kÖztartozásnak minősÜl'

amelyet a Nemzeti választási lroda megkeresésére azállami adóhatóság szed be,

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon beIül az Ügyben érintett természetes

és jogi szeméty, Joói Jr"re!v199o nélküli szervezet személyesen, levélben, faxon vagy

elektronikus levélben a HAJDu_aiFlni Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett

fellebbezést nyoitnát o. 
^i 

orvá-nér 1szóúrrety: 42oo HajdúszoboszlÓ, HŐsÖk tere 1.'

levélcím: 42Oő ijujou.roboszló, Hősök tele 1., e_mail: hvi@hajduszob,hu,. fax:

06709010064) A fellóbbezést úgy r<err benyújtani, hogy az l,egkésőbb e határozat

meghozatalától számított harmadi[ napon, aziz2022.03.07, 16,00 óráig megérkezzen, A

fellebbezésnek tartalmaznia kell J eiiÁt"ti.egre és a jogszabálys.értésre való hivatkozást,

a kérelem benyújtójának nevét, r"r.Jrei i..ákr,,.rvét)'é; -- !1a lakcímétől (székhelYétől)

eltér - postai eíesitesi címét, valamint á kérelem benYÚjtójának személYi azonosítóját'

illetve ha a külföldön élő, ,"gy"rói. zági lakcimmel nem iendelkező választóPoIgár nem

rendelkezik személyi azonosítóval, a sIemélyazonosságát lgazolŐ, igazolvánYának tíPusát

és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetébón a-bírósági nYilvántartásba-vételi

számát. A fellebbezés tartalm"rr,"úá uányulto;anar faxszámát vagy elektronikus levélcímét

is. A jogorvoslati eljárás illetékmentes,



lndokolás

l.

tjl"Jí.r:._"! a lapjá u l szo lgá ló tényá l lá s]
A(z) Ml HAZANK.MglGiLoM jáÖ6,szerv_e_zeí(ek) az.országgyűlési képviselők 2022. éviáltalános választásán ig_énylése alapján 150 á;i;É ajánlóíve't"ú"iiát a(z) HAJDú_slHnnMEGYE 05, slámú -orjzaggyűk.rl;_oyq{-Üálaóztókerületi 

választási lrodától (atovábbiakban: oEvl) DR. rórú-sÁNDoFiíJöit rjt'u.ano=.A jelölő szervezet(ek) az ajánlóívek leaáasará'vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvszerint a Ve, 124, § (2) és (S) bekezdéseiben 
"loi.t-n"ta 

riaakig-Mz]oz.zs.16.00 óráig 1darab ajánlóívet nem adott át'azOEVl részére.

ll.

[Az OEVB döntése és jogi indokai]A Ve, 124, §, (2) békezdése 
..szerint "a . 

független jelöltként indulni szándékozóválasztóPolgár, illetve a jelöltet állítani .=ánoe[Őio jeöÉ .="r"="i a rendelkezésérebocsátott Összes ajánlóívet köteles átadni a váis=tási irodánat a lenn bejelentésérerendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 
"Érl;;;i;;;;Ö áj",ot, nyilvántartásbavételére illetékes választási bizottság r,iuáialuór-eÉ;" bírságot.ráo ii. A bírság összegeminden be nem nyújtott alánlőív után ezer forint.''

Ugyanezen szakasz (3)-bekezdése szerint,,Nem sz.9b.|rat9,kj.bírság a legkésőbb a (2)bekezdés szerinti határidő elteltét követő ÚÓ;Ú;;ijitott, aiannst neü tartalmazó ajánlóívután."
A Ve, 252, § (1)-(2) bekezdései szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésóbb aszavazást megelőző harminchetedik napon kell-bejetenteni, és a nyilvántartásba vételről azországgyűlési egyéni választókerületi választási nilotisag dönt.Figyelemmel arra, hogy a kötelezett elmulasztottaá-áü""tt ájj.róívek határidőben történővisszaszolgáltatását, az oEVB a Ve. Tq.Srzl oár<ezoe::9"i, ,ög=Üijogkörében eljárvaés ugyanezen szakasz (4) bekezdésében" Öórárt r,rtáridőn belül, a rendelkező részbenfoglaltak szerint döntött.

lll.

A határozat a Ve, 1.0 §-9|.124. §-án, es.Js|§-án,..a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.223,§ -224, §-ain,és.a ?.97,§ Q|bekezdesenlaz illóÜrrorszóló tájékoztat ás azilletékekrőlszóló 1990, évi XClll, törvénY28.§ (r) Uer<Óid?.é; és a 2.,"iÉr.i"t xlll. pontjának 8.alpontján alapul.

Hajdúszobosztó, 2022,03.04.

nöke
'4 

Pül §,

Yrsz,,nr:'-'i'


