
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

113/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

 

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásra bejelentett fővárosi 

kompenzációs listák sorrendjét 2019. szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét 

egyhangúlag, négy igen szavazattal a 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 2019. szeptember 13. (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 Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - 

annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 

elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló 

határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van. 

 

A 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. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 31.) IM 

rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 21. § (2) bekezdése szerint a kompenzációs listát, a 
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fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig 

kell bejelenteni.   

 

Az IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a főpolgármester-jelöltek - annak a főpolgármester-

jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének 

sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el a Fővárosi Választási Bizottság. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi kompenzációs listák sorsolását a 2019. 

szeptember 10-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, 307/I. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 21. § (2) 

bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-

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

 

 

Budapest, 2019. szeptember 10.  

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 
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113/2019. (IX. 10.) FVB határozat melléklete 
 
 
 

A 2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN 
BEJELENTETT  

FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁK 
 
 

 
 
 

 

lista sorszáma Kompenzációs lista elnevezése 

1. FIDESZ - KDNP 

2. 

MOMENTUM MOZGALOM – DEMOKRATIKUS 

KOALÍCIÓ PÁRT – MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – 

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT – LEHET 

MÁS A POLITIKA PÁRT 


