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29/2014. (III.03.) OEVB határozat 

 

A Zala Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezetre 12.687.500,-Ft, azaz tizenkétmillió 

hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz Ft bírságot szab ki. 

A kiszabott bírságot jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül 

átutalással kell megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-00333616-00000000 számú fizetési számlaszámára. 

Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhely 

településének megnevezését, valamint határozatának számát. 

A kiszabott bírság, meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak 

minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Nemzeti Választási Bizottságnak (1054 

Budapest Alkotmány u. 3.) címezve úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat 

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen az Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottsághoz (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.). 

A fellebbezés illetékmentes. 

 

I n d o k o l á s  

 

Keresztény Magyarok Szövetsége 2014. február 24-én az országgyűlési képviselők 2014. évi 

általános választásán a jogszabályban előírt A1-es nyomtatványon 250 db ajánlóívet igényelt 

a Zala Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától (a 

továbbiakban: OEVI). 

 

A Zala Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

megállapította, a jelölő szervezetnél maradt ajánlóívek száma 250 db, azaz kettőszázötven 

darab. 

 

Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott ajánlóíveket nem adta át az 

OEVI részére, a bizottság minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb 

munkabér havi összege felének megfelelő összegű bírságot szabott ki. 

 

A kötelező legkisebb munkabér összege 2014. január 1-jétől 101.500,- Ft. 

 

A bírság összegét a bizottság a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 

állapította meg. 

 

A bizottság a határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) 

bekezdése, a 219. § (3) bekezdése, valamint a központi névjegyzék, valamint egyéb választási 



nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. §-a alapján hozta 

meg.  

A fellebbezési lehetőség a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 224. § -án és a 297. § (2) bekezdés b) 

pontján alapul. 

Az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2014. március 03. 

 

 

 

        Dr. Pápai Ferenc  

          az OEVB elnöke            

 


