
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u. 9 -11.  

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

38/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

 

a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1113 Budapest, Villányi út 20/B.) fővárosi 

kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán állított fővárosi 

kompenzációs listát 23 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen 

határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, 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, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 8. napján a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi 

kompenzációs listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került kitöltve 1 db L7 jelű, „Lista 

bejelentése” című nyomtatvány és 23 db SZ4 jelű nyomtatvány (Listán állított jelölt személyi 

lapja a helyi önkormányzati képviselők és pogármesterek választásán). 
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 10. § (1) bekezdése szerint fővárosi kompenzációs listát az a jelölő 

szervezet állíthat, amely a fővárosi kerületek több mint felében polgármesterjelöltet állított. 

Ugyanezen § (2a) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs listán a fővárosi kompenzációs 

listát állító jelölő szervezet a fővárosi kerületi polgármesterjelöltjeit és a főpolgármester-

jelöltjét állítja jelöltként. A közös fővárosi kompenzációs listán a közös fővárosi 

kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a közös jelöltként állított fővárosi kerületi 

polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet állítják jelöltként. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. § (1) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § (2) 

bekezdése szerint a kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a 

fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.  

 

A Ve. 307/K. § (1) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs lista állításánál a jelölő 

szervezet — a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett — polgármesterjelöltjeinek számát kell 

figyelembe venni, kivéve azt a polgármesterjelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi 

választási bizottság elutasította. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a területi választási 

bizottság törli a nyilvántartásból a fővárosi kompenzációs listát, ha a jelölő szervezet 

jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált 

polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. 

 

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon — nyilvántartásba vesz. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet által benyújtott, a lista 

állításához jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltése megfelelő volt.  

 

Tekintettel arra, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom fővárosi kompenzációs listájának 

bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat az Övjt. 10. § (1) és (2a) bekezdésén, a Ve. 132. §-án, 307/I § (1) és (2) 

bekezdésén, 307/K. §-án, , a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § 

(1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

Budapest, 2014. szeptember 9. 

 

 Dr. Temesi István s.k. 

 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 
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                38/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

 

 

 

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  

FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁJA 

 

 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Tokody Marcell Gergely 

2.   Losonczy Pál Péter 

3.   Szabó György 

4.   Czeglédi János 

5.   Stummer János 

6.   Benke László 

7.   Makai Tibor 

8.   Miseje Balázs 

9.   Dr. Staudt Máté 

10.   Pákozdi József Ferenc 

11.   Pintér Attila 

12.   Tompáné Fazekas Gabriella Magdolna 

13.   Nótin Tamás 

14.   Lázár Tamás 

15.   Pajor Tibor 

16.   Monostori Zsolt 

17.   Szilágyi Zsolt Zoltán 

18.   Gémesi Emese 

19.   Varga Ilona 

20.   Varga Ildikó Szabina 

21.   Martinez Gábor 

22.   Bodor Zoltán 

23.   Zsiga-Kárpát Dániel Gábor 


