KÚRIA
Kvk.III.37.313/2014/3.szám
A Kúria az ügyvéd által képviselt , mint a Magyar Cselekvő
Párt
elnöke kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság
2014. március 11. napján kelt 628/2014. számú határozata
ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán megindult
nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az
alábbi
v é g z é s t
A Kúria a Nemzeti Választási
határozatát helybenhagyja.

Bizottság

628/2014.

számú

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak –
külön felhívásra – 10.000 /tízezer/ forint eljárási
illetéket.
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
I n d o k o l á s :
A
09.
számú
Országgyűlési
Egyéni
Választókerületi
Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 45/2014.
(III.05.) határozatában a Magyar Cselekvő Pártot mint
jelölőszervezetet az ajánlóívek átadási kötelezettségének
elmulasztása miatt 5.075.000 forint bírsággal sújtotta. A
határozat indokolása szerint a Magyar Cselekvő Párt
jelölőszervezet képviseletében eljáró személy 100 darab
ajánlóívet igényelt és vett át, azonban a jogszabályban
meghatározott határidőn túl 2014. március 4-én adta át a
100 darab ajánlóívet az Országos Egyéni Választókerületi
Választási Iroda részére. A bírság kiszabására a választási
eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
124.§ (2) bekezdése alapján került sor.
A beadványozó fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, a
Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Ve.
231.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, visszautalva a Ve.
224.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A kérelmező az NVB határozata ellen felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be, amelyben annak megváltoztatását és a
kiszabott bírság mérséklését kérte.
A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alaptalan.

A Ve. 124.§ (2) bekezdése szerint a független jelöltként
indulni
szándékozó
választópolgár,
illetve
jelöltet
állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére
bocsátott összes 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. A bírság összege
minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb
munkabér havi összegének fele.
A Kúria rögzíti, hogy az ajánlóívek átadásának elmulasztása
miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, a
mulasztáshoz
vezető
egyedi
körülmények
értékelésére,
mérlegelésére, méltányosság gyakorlására ez okból nincs
lehetőség.
Erre
figyelemmel
a
választási
szerveknek
elegendő
a
mulasztás
tényének
megállapítása,
egyéb
körülmény vizsgálata szükségtelen.
Az NVB a tényállást feltárta, határozatát az irányadó
jogszabályi rendelkezések alkalmazásával hozta meg, ezért
azt a Kúria a Ve. 231.§ (5) bekezdése alkalmazásával
helybenhagyta.
A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének
mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése
szerint állapította meg, amelynek viselésére az 6/1986
(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján a kérelmező
köteles.
A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a
Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2014. március 17.
Dr. Sperka Kálmán s.k. a tanács elnöke, Dr. Fekete Ildikó
előadó bíró, Dr. Kárpáti Zoltán s.k. bíró
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