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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

 

169/2014. (IX. 15.) FVB számú határozatával 

 

 

a K.K. által a Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 183/2014. (IX. 11.) 

számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail cím: FVB@budapest.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet 

kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is 

eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való 

benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával 

látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű 

másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi 

illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog 

illeti meg. 

 

Indokolás 

 

 

Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 183/2014. 

(IX.11.) számú elsőfokú határozatával (továbbiakban: elsőfokú határozat) a 2014. évi helyi 

önkormányzati választásra a roma kompenzációs listát a Budapest Főváros IX. kerületben 

jogszabályi előírás alapján nyilvántartásba vette.  

 

 

K.K. (a továbbiakban: fellebbező) 2014. szeptember 13. napján az elsőfokú határozat ellen 

határidőn belül fellebbezést nyújtott be jogszabálysértő döntés miatt. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a HVB egy nem létező szervezet nevével vett 

nyilvántartásba jelölteket kompenzációs listára. A „roma kompenzációs lista” nevű jelölő 

szervezet nincs és nem volt a szervezetek nyilvántartásában. 

 

Jogszabályi hivatkozásokként fellebbező megjelölte, hogy a Ve. 119. §-tól kezdődően a 138. 

§-ig, illetve a 319. §-tól kezdődően a 320. §-ig pontosan rögzíti, hogy mely szervezetek és 
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jelöltjeik kerülhetnek a területi kompenzációs listára. Álláspontja szerint ezen törvényi 

feltételeknek az elsőfokú határozat nem felel meg. Fellebbező megjelölte a nemzetiségi 

kompenzációs listával kapcsolatos jogszabályokat, melyek szerinte a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011, évi CLXXIX. törvény 50. §-tól 102. §-ig találhatóak. 

 

Példaként fellebbező mellékelte a „választás.hu” választási nyilvántartásban szereplő 

bejegyzések Szabó Zoltán nevű jelöltre tekintettel, akit a nem létező nevű szervezet jelentett 

be.  

Fellebbező álláspontja szerint a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezet nem 

létezik, a „ROMA KOMP. LISTA” nevezetű jelölő szervezetet nyilvántartásba venni nem 

szabályszerű. 

Fentiek fellebbező szerint a Ve. 14. (1) alapján súlyosan sértik a fent megjelölt 

paragrafusokat, valamint a Ve. 2. § (1) a) és f) pontját. 

 

Fellebbező kéri a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabályellenes 

magatartást, garantálja a törvényes működést, illetve a HVB határozatait semmisítse meg, és 

hozzon új határozatokat. 

 

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság alapvetésként leszögezi, hogy a jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

választásra vonatkozó előírásai, a Ve. VII. fejezetét alkotó 119—138. §-ok, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

tartalmazzák. E rendelkezések együttesen alkotják azt a szabályrendszert, amelyet a választási 

szerveknek a települési önkormányzati választások során jelölő szervezetek, jelöltek 

bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán alkalmazniuk kell.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság itt tartja fontosnak rögzíteni, hogy a települési önkormányzati 

választások mellett szintén 2014. október 12. napján tartják a nemzetiségi önkormányzati 

választásokat, melyek az Alaptörvény, és a Ve-ben található előírások a Ve. 308-330. §-aiban 

foglalt eltérésekkel, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

(továbbiakban Njtv.) 50-70. §-ok előírásai alapján kerülnek lebonyolításra. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálva a következőket állapította meg. 

 

 

A HVB 183/2014. (IX.11.) számon hozott határozata a települési önkormányzati választási 

eljárás során került meghozatalra, melyben a HVB a Ve. 307/I. § (2) bekezdés alapján 

nyilvántartásba vette a roma kompenzációs listát. 

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(továbbiakban Övjt.) 5. § (1) bekezdése szerint a 10 000-nél több  lakosú településen és a 

fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és 

kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Az Övjt. 5. § (2) c) pontja szerint az egyéni 

választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 75 000 lakosig 12 egyéni 

választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum. 

Az Övjt. 9/A. § szerint a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-

testület tagjának választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a Njtv. szerinti nemzetiségi 

szervezet jelöltje, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, és nyilatkozatot tesz arról, 
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miszerint a nemzetiség képviseletét vállalja, annak nyelvét beszéli, kultúráját, hagyományait 

ismeri. 

Az Övjt. 11/A. § alapján nemzetiségenként külön-külön nemzetiségi kompenzációs listára 

kell venni valamennyi, az egyéni választókerültben indult nemzetiségi jelöltet, azok 

kivételével, akiket olyan nemzetiségi szervezet állított, amely a Ve. 10. § (1) bekezdés vagy a 

Ve. 11. § (1) bekezdése alapján önálló vagy közös kompenzációs listát állított. 

 

A HVB megvizsgálta a fenti jogszabályok alapján a Nemzeti Választási Rendszerben 

található adott választókerületben nemzetiségi színekben induló egyéni választókerületi 

jelölteket, és a Ve. 307/I. § felhatalmazása alapján nyilvántartásba vette az Övjt. 11/A. §-ban 

előírtaknak megfelelően a 183/2014. (IX.11.) HVB határozatában a roma kompenzációs listát. 

 

 

Az elsőfokú határozatot megelőző eljárás megvizsgálása során a Fővárosi Választási 

Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Választási Rendszerben Budapest Főváros IX. 

kerületi helyi választókörzet tekintetében a roma nemzetiség egyéni képviselőjelöltet indított, 

így az Övjt. 11/A. § alapján nemzetiségi kompenzációs lista állításra jogosulttá vált. 

A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a listaindítás jogát nem érinti, ha a nyilvántartásba vett 

egyéni választókerületi jelölt visszalépett vagy kiesett. 

A Fővárosi Választási Bizottság HVB 2014. szeptember 11. napján tartott ülésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy azon a fellebbezéssel megtámadott 

elsőfokú határozatot a fenti jogszabályhelyek alapján egyhangú szavazattal fogadta el, kérdés, 

észrevétel nem merült fel.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a HVB Ve. 307/I. § 

alapján az Öjtv. 11/A. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba a roma kompenzációs listát a 

Budapest IX. kerületi helyi választókerületben. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

    

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, az Öjtv. 

9/A. §, 10. § és 11/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 

224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 

43. § (7) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. 

(III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

Budapest, 2014. szeptember 15. 

 

 

 Dr. Temesi István s.k. 
 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 

 

 

 

 


