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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:   a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember8-án, 17.00 órai kezdettel, a 

Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport 

tárgyalójában megtartott üléséről  
 

 

Jelen vannak:   

  

 Dr. Temesi István elnök 

 Dr. Orosz Mária elnökhelyettes 

 Dr. Vértesy László 

 

FVI munkatársai: 

 

Sárádi Kálmánné dr.  

Megyesné dr. Hermann Judit 

FVI munkatársai 

 

 

N a p i r e n d 

1. Csárdi Antal főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele. 

2. Dr. Falus Ferenc főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele. 

3. Főpolgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása. 

4. A Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet fővárosi német nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele. 

5. Az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület jelölő szervezet fővárosi 

ruszin nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele. 

6. A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a 

„Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, a Helidonaki Görög 

Hagyományőrző Egyesület közös fővárosi görög nemzetiségi listájának nyilvántartásba 

vétele. 

7. A „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet 

fővárosi roma nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele.  

8. A SRPSKI Forum Egyesület jelölő szervezet fővárosi szerb nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele. 

9. A Budapesti Román Egyesület jelölő szervezet fővárosi román nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

10. A Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelölő szervezet fővárosi bolgár nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele.  

11. Az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület és az Örmény 

Ifjúsági Egyesület jelölő szervezetek közös fővárosi örmény nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  
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12. A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület fővárosi lengyel nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele. 

13. Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület fővárosi német 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele.  

14. Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége fővárosi ruszin nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele.  

15. A Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület fővárosi ruszin nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele.  

 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi 

Választási Bizottság mindhárom tagja jelen van, ezzel a Bizottság határozatképes. Köszönti 

főjegyző asszonyt, a Fővárosi Választási Iroda vezetőjét. Javasolja a Fővárosi Választási 

Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. Napirend 

Csárdi Antal főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

23/2014. (IX. 8.) FVB  számú  határozatával 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán Csárdi 

Antal főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vétele ügyében, három igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi általános választásán  

Csárdi Antalt, mint Lehet Más a Politika jelölőszervezet főpolgármester-jelöltjét  

nyilvántartásba veszi. 

 

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 11. (csütörtök) 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, 
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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 

 

Csárdi Antal a Lehet Más a Politika jelölő szervezet főpolgármester-jelöltje a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kiírt választásán 

főpolgármester-jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

Bizottságnál 2014. szeptember 4. napján. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 1000 

ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (1) bekezdése szerint az 

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-

jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen 

§ (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a 

polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

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

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdése szerint főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 

fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 

 

A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A Ve. 132. § 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 Iroda 851 ajánlóív ellenőrzése során 5031 érvényes ajánlást rögzített. 

Ezt követően, további ajánlóívek ellenőrzésére nem volt szükség tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzött érvényes ajánlások száma a törvényben meghatározott mértéket meghaladta. Ezért 

a Fővárosi Választási Iroda az ajánlások további ellenőrzését nem folytatta. 

 

Tekintettel arra, hogy Csárdi Antal, a Lehet Más a Politika jelölő szervezet főpolgármester-

jelöltjének bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 127. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 307/G. § (1) 

bekezdésén, az Övjt. 9. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

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

 

 

 

 

 

2. Napirend 

Dr. Falus Ferenc főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 
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Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

24/2014. (IX. 8.) FVB  számú  határozatával 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán dr. Falus 

László Ferenc főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vétele ügyében, három igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi általános választásán  

dr. Falus László Ferencet, mint az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a 

Párbeszéd Magyarországért Párt főpolgármester-jelöltjét  

nyilvántartásba veszi. 

 

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 11. (csütörtök) 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 

 

Dr. Falus László Ferenc az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért 

Párt közös főpolgármester-jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. 

október 12. napjára kiírt választásán főpolgármester-jelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál 2014. szeptember 5. napján. A 

bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 1141 ajánlóív. 

A bejelentésben egyúttal kérte, hogy utónevei közül a szavazólap csak a második utónevét 

tartalmazza. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (1) bekezdése szerint az 

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-

jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen 

§ (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a 

polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási 

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

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdése szerint főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 

fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 

 

A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 

 

A Ve. 132. § 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 Iroda 828 ajánlóív ellenőrzése során 5066 érvényes ajánlást rögzített. 

Ezt követően, további ajánlóívek ellenőrzésére nem volt szükség tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzött érvényes ajánlások száma a törvényben meghatározott mértéket meghaladta. Ezért 

a Fővárosi Választási Iroda az ajánlások további ellenőrzését nem folytatta. 

 

Tekintettel arra, hogy dr. Falus László Ferenc, az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a 

Párbeszéd Magyarországért Párt közös főpolgármester-jelöltjének bejelentése a törvényes 

feltételeknek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 127. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 307/G. § (1) 

bekezdésén, az Övjt. 9. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

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

 

 

3. Napirend 

Főpolgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

25/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásra bejelentett 

főpolgármester jelöltek sorrendjét 2014. szeptember 8-i ülésén kisorsolta, és eredményét  

egyhangúlag, három igen szavazattal jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

A Fővárosi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a listák sorrendjének sorsolásáról szóló 

határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni 

jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 

kérelembe foglalható. 

I n d o k o l á s 
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A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási 

bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. 

 

Ugyanezen § (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. 

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a 

polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM 

rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 17. §-a szerint az egyéni listás és az egyéni 

választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. 

szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett főpolgármester jelöltek sorsolását a 2014. 

szeptember 8-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, 307/G. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 17. §-

án a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul. 

 

 25./2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

A 2014. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 

VÁLASZTÁSÁN BEJELENTETT  

FŐPOLGÁRMESTER-JELÖLTEK 

 

 

 

4. Napirend 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

1. GALYAS ISTVÁN 

2. TARLÓS ISTVÁN 

3. CSÁRDI ANTAL  

4. DR. BOKROS LAJOS ANDRÁS 

5. DR. BODNÁR ZOLTÁN GYÖRGY 

6. DR. MAGYAR GYÖRGY 

7. DR. THÜRMER GYULA 

8. ÁCS LÁSZLÓ 

9. DR. FALUS LÁSZLÓ FERENC 

10. DR. STAUDT GÁBOR 
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A Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet fővárosi német nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

26/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet (1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.) fővárosi 

területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet által a 

2014. évi fővárosi német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

fővárosi területi nemzetiségi listát 7 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 4. 

napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi német nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 

Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 5 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 
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(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 5. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben német 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 1342 választópolgár szerepelt. A Nek. 

tv. 60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi német nemzetiségi lista állításához szükséges 

ajánlások száma legalább 27. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Budapest XVI. Kerületi Német 

Kultúregylet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a 

területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet 

a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

választások legalább tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) önállóan jelöltet 

állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet fővárosi nemzetiségi 

listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási 

Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 
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A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

26/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

 

BUDAPEST XVI. KERÜLETI NÉMET KULTÚREGYLET 

FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Péteri Ildikó Júlia 

2.   Gizur József Márton 

3.   Lelkes Gáborné 

4.   Farkas Márta 

5.   Walter Géza Kornél  

6.   Külgusz Imre 

7.   Timler János 

 

 

5. Napirend 

Az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület jelölő szervezet 

fővárosi ruszin nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

27/2014. (IX. 4.) FVB számú határozatával 

 

az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület (1078 Budapest, Nefelejcs u. 

61. II/5.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú 

Egyesület által a 2014. évi fővárosi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított fővárosi területi nemzetiségi listát 7 jelölttel nyilvántartásba veszi.  

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
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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 11. (csütörtök) 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 

 

Az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület, mint jelölő szervezet 2014. 

szeptember 4. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi ruszin nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi listája nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra 

került 1 db ajánlóív. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 
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A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 6. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben ruszin 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 148 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi ruszin nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 3. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy az Európai Uniós Ruszin Integrációért 

Közhasznú Egyesület által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 

meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján az Európai Uniós Ruszin Integrációért 

Közhasznú Egyesület a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán a választások legalább tíz százalékában (legalább kettő fővárosi kerületben) 

egyéni jelöltet állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt.  

A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék adataival való 

összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság az alábbi eltérést tapasztalta: 

A lista bejelentésére szolgáló L8 nyomtatványon 5. sorszámmal szereplő jelölt vezetékneve 

nem egyezik a jelölt központi névjegyzékben szereplő vezetéknevével. Az eltérés egy 

ékezetben nyilvánul meg. A Fővárosi Választási Bizottság az 5. sorszámon szereplő jelöltet a 

központi névjegyzékben szereplő vezetéknévvel veszi nyilvántartásba. 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóívet hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület fővárosi 

nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316 §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

27/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

AZ EURÓPAI UNIÓS RUSZIN INTEGRÁCIÓÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Kuzma Hanna 

2.   Erdős József 

3.   Kerepesi Julia  

4.   Fegyverneky Borbála Mária 

5.   Móré Katalin Istvanovna 

6.   Sztrizsák Pál 

7.   Hideg László Lajos 
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6. Napirend 

A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a 

„Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, a Helidonaki Görög 

Hagyományőrző Egyesület közös fővárosi görög nemzetiségi listájának nyilvántartásba 

vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

28/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület (1088 Budapest, Baross utca 41.), a Görög 

Ifjúsági Egyesület (1221 Budapest, Katona utca 2.), a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők 

Kulturális Egyesülete (1225 Budapest, Nagytétényi út 234/B. III/10.), valamint a 

Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) közös 

fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület,  

a Görög Ifjúsági Egyesület, a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, 

valamint a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület által a 2014. évi fővárosi görög 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított közös fővárosi területi 

nemzetiségi listát 11 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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.  
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I n d o k o l á s 

 

A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület,  

a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, valamint a Helidonaki Görög 

Hagyományőrző Egyesület 2014. szeptember 4. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött 

fővárosi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított közös nemzetiségi 

listájuk nyilvántartásba vételét kezdeményezték a Fővárosi Választási Bizottságnál. A 

bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 5 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 2. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben görög 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 342 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi görög nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 7. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Görögök Kulturális 

Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális 

Egyesülete, valamint a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület által benyújtott 

ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi lista 

állításához szükséges számot. 
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A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyarországi Görögök Kulturális 

Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális 

Egyesülete, valamint a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület a fővárosban kitűzött 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választások legalább tíz 

százalékában (legalább három fővárosi kerületben) közös egyéni jelöltet állított. 

 

A négy jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt 

nyomtatványok kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a 

központi névjegyzék adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést 

nem tapasztalt.  

A négy jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági 

Egyesület, a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, valamint a Helidonaki 

Görög Hagyományőrző Egyesület közös fővárosi nemzetiségi listájának bejelentése 

valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316 §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

28/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

A MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLET,  

A GÖRÖG IFJÚSÁGI EGYESÜLET,  

A „KARIATIDÁK” GÖRÖG-MAGYAR NŐK KULTURÁLIS EGYESÜLETE, 

VALAMINT 

 A HELIDONAKI GÖRÖG HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET  

 

KÖZÖS FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Nikákisz Szofoklész 

2.   Arvanitidu Sztamatula 

3.   Bozonasz Irini 

4.   Stefanidu Janula 

5.   Papavramidou Hrisoula 

6.   Simon Éva Zoi 

7.   Sztefopulosz Vaszilisz 

8.   Nitsiou Angéla 

9.   Mitropoulos Ágnes Alexandra 

10.   Deliagosz Paszkalisz 

11.   Király Iliász Dávid 

 

 

7. Napirend 
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A „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő 

szervezet fővárosi roma nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

29/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a "LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (1081 

Budapest, Bezerédi utca 17.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a "LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség által a 2014. évi fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított fővárosi területi nemzetiségi listát 8 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 "LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, mint jelölő 

szervezet 2014. szeptember 4. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi roma 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba 

vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg 

átadásra került 6 db ajánlóív. 

 



2014. 09.08. 

 

16 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 7. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben roma 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 1618 választópolgár szerepelt. A Nek. 

tv. 60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi roma nemzetiségi lista állításához szükséges 

ajánlások száma legalább 33. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a "LUNGO DROM" Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások 

száma meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a "LUNGO DROM" Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a választások legalább tíz százalékában (legalább 

három fővárosi kerületben) önállóan jelöltet állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 
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Tekintettel arra, hogy a "LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetség fővárosi nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek 

megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

29/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

"LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 

FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Gáspár Szilvia 

2.   Lakatos László 

3.   Schneider Emese 

4.   Lakatos Mihály 

5.   Raffael László  

6.   Szendrei Gyula János 

7.   Deák Attiláné 

8.   Farkas Vilmos 

 

 

8. Napirend 

A SRPSKI Forum Egyesület jelölő szervezet fővárosi szerb nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: − 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

30/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a SRPSKI Forum Egyesület (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a SRPSKI Forum Egyesület által a 2014. évi fővárosi 

szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi 
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nemzetiségi listát 10 jelölttel nyilvántartásba veszi.  

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 SRPSKI Forum Egyesület, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 4. napján a 2014. 

október 12. napjára kitűzött fővárosi szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

állított nemzetiségi listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 2 db ajánlóív. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 
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A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 6. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben szerb 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 87 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi szerb nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 2. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a SRPSKI Forum Egyesület által 

benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi 

lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a SRPSKI Forum Egyesület a fővárosban 

kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választások legalább 

tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) egyéni jelöltet állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a SRPSKI Forum Egyesület fővárosi nemzetiségi listájának bejelentése 

valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316 §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

30/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

A SRPSKI FORUM EGYESÜLET 

FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Rusz Boriszláv 

2.   Lásztity Péter 

3.   Markovné Szusics Xénia Mária 

4.   Becseics Péter 

5.   Georgievics Lyubinka 

6.   Tragor Mirjana 

7.   Neményi Milica 

8.   Dujmov Dragomir 
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9.   Siskovity Nevena 

10.   Gojkovic Sonja 

 

 

9. Napirend 

A Budapesti Román Egyesület jelölő szervezet fővárosi román nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

31/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a Budapesti Román Egyesület (1064 Budapest, Rózsa utca 48. 2. emelet 18/A.) fővárosi 

területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Budapesti Román Egyesület által a 2014. évi fővárosi 

román nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi 

nemzetiségi listát 12 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 
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A Budapesti Román Egyesület, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 5. napján a 2014. 

október 12. napjára kitűzött fővárosi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi 

Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 2 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 8. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben román 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 189 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi román nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 4. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Budapesti Román Egyesület által 

benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi 

lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Budapesti Román Egyesület a fővárosban 

kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választások legalább 

tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) önállóan jelöltet állított. 
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A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság az alábbi eltérést tapasztalta. 

 

A lista bejelentésére szolgáló L8 nyomtatványon 11. sorszámmal szereplő jelölt két tagból 

álló családi neve a központi névjegyzékben – a nyomtatványban írtaktól eltérően – kötőjel 

feltüntetésével szerepel. A Fővárosi Választási Bizottság a 11. sorszámon szereplő jelöltet a 

központi névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba. 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

Tekintettel arra, hogy a Budapesti Román Egyesület fővárosi nemzetiségi listájának 

bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

31/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

 

BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Roxin Anna 

2.   Bálint István 

3.   Csikós István 

4.   Kovácsné Rojcsek Anna Mária 

5.   Berényi György József 

6.   Dániel Adalbert 

7.   Dr. Dady Kálmán Imre 

8.   Csikós Lejla Gabriella 

9.   Rideg Enikő 

10.   Földes Tamás Andrei 

11.   Padurean-Földes Emilia Dorina 

12.   Kertész Jenő 

 

 

10. Napirend 

A Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelölő szervezet fővárosi bolgár nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: - 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

32/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a  Magyarországi Bolgárok Egyesülete (1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.) fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Bolgárok Egyesülete által a 2014. évi 

fővárosi bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi 

területi nemzetiségi listát 8 jelölttel nyilvántartásba veszi.  

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 Magyarországi Bolgárok Egyesülete, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 5. napján a 

2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított nemzetiségi listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi 

Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 2 db ajánlóív. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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. 
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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 1. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben bolgár 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 298 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi bolgár nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 6. 

 

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

ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi lista 

állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyarországi Bolgárok Egyesülete  

a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

választások legalább tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) egyéni jelöltet 

állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Bolgárok Egyesülete fővárosi nemzetiségi listájának 

bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316 §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

32/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 
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A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 

FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Kalicov Vladimir 

2.   Varga Zsanett 

3.   Kirkov Konsztantinov Vladimir 

4.   Tyutyunkov Mária 

5.   Tyutyunkov Galin 

6.   Tanev Viktória Alexandra 

7.   Kalicov Teodóra 

8.   Vladova Nikoletta 

 

 

11. Napirend 

Az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület és az Örmény 

Ifjúsági Egyesület jelölő szervezetek közös fővárosi örmény nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: - 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

33/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

az Arménia Népe Kulturális Egyesület (1056 Budapest, Váci utca 78-80.), a Kilikia 

Kulturális Egyesület (1033 Budapest, Vajda János utca 14.), valamint az Örmény Ifjúsági 

Egyesület (1105 Budapest, Kápolna utca 12. VI/43.) közös fővárosi területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a 

következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia 

Kulturális Egyesület, valamint az Örmény Ifjúsági Egyesület által a 2014. évi fővárosi 

örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított közös fővárosi 

területi nemzetiségi listát 7 jelölttel nyilvántartásba veszi.  

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 
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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 11. (csütörtök) 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 

 

Az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület, valamint az Örmény 

Ifjúsági Egyesület jelölő szervezetek 2014. szeptember 5. napján a 2014. október 12. napjára 

kitűzött fővárosi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

nemzetiségi listájuk nyilvántartásba vételét kezdeményezték a Fővárosi Választási 

Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 2 db ajánlóív. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.   

 

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát és az azon szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi 

önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási 

Bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 6. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 
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önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben örmény 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 206 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi örmény nemzetiségi lista állításához szükséges 

ajánlások száma legalább 5. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy az Arménia Népe Kulturális Egyesület, 

a Kilikia Kulturális Egyesület, valamint az Örmény Ifjúsági Egyesület által benyújtott 

ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi lista 

állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a 

Kilikia Kulturális Egyesület, valamint az Örmény Ifjúsági Egyesület a fővárosban kitűzött 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választások legalább tíz 

százalékában (legalább három fővárosi kerületben) egyéni jelöltet állított. 

 

A jelölő szervezetek által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt.  

 

A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék adataival való 

összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság az alábbi eltérést tapasztalta: 

 

A lista bejelentésére szolgáló L8 nyomtatványon 4. sorszámmal szereplő jelölt utóneve nem 

egyezik a jelölt központi névjegyzékben szereplő utónevével. Az eltérés egy ékezetben 

nyilvánul meg. A Fővárosi Választási Bizottság a 4. sorszámon szereplő jelöltet a központi 

névjegyzékben szereplő utónévvel veszi nyilvántartásba. 

 

A jelölő szervezetek az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozták. 

 

Tekintettel arra, hogy az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület, 

valamint az Örmény Ifjúsági Egyesület közös fővárosi nemzetiségi listájának bejelentése 

valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316 §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul.            

33/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

 

AZ ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET,  

A KILIKIA KULTURÁLIS EGYESÜLET,  

VALAMINT AZ ÖRMÉNY IFJÚSÁGI EGYESÜLET  

KÖZÖS FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Avanesian Alexan Artin   

2.   Akopjan Nikogosz   

3.   Dr. Serkisian Szeván Simon   

4.   Gazdig Róbert   

5.   Jengibarjan David   
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6.   Diramerján Artin Gábor   

7.   Bezjian Antranik Lutfi   

 

 

12. Napirend 

A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület fővárosi lengyel 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: - 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

34/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (1051 Budapest, Nádor utca 

34. 2. em. 1.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális 

Egyesület által a 2014. évi fővárosi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított fővárosi területi nemzetiségi listát 7 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 
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A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, mint jelölő szervezet 2014. 

szeptember 5. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi lengyel nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra 

került 12 db ajánlóív. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 4. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben lengyel 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 308 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi lengyel nemzetiségi lista állításához szükséges 

ajánlások száma legalább 7. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Bem József Lengyel 

Kulturális Egyesület által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 

meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyarországi Bem József Lengyel 

Kulturális Egyesület a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán a választások legalább tíz százalékában (legalább három fővárosi kerületben) 

önállóan jelöltet állított. 
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A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt.  

 

A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék adataival való 

összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság az alábbi eltéréseket tapasztalta.  

 

A lista bejelentésére szolgáló L8 nyomtatványon a 3. sorszámú jelölt esetében a „dr.” 

megjelölés anélkül került feltüntetésre, hogy az szerepelne a központi névjegyzékben, ezért a 

Fővárosi Választási Bizottság a 3. sorszámú jelölt adatait a „dr.” megjelölés nélkül, a központi 

névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba.  

 

A 4. sorszámú jelölt második utóneve a központi névjegyzékben szerepel, azonban az a jelölt 

bejelentésére szolgáló L8 nyomtatványon nem került feltüntetésre, ezért a Fővárosi Választási 

Bizottság a 4. sorszámú jelölt adatait a második utónév feltüntetésével, a központi névjegyzék 

adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba. 

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület fővárosi 

nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

34/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET FŐVÁROSI 

TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Dr. Várnai Dorota Izabela 

2.   Abrusán György Istvánné 

3.   Nyitrai Zoltán 

4.   Takács Renata Helga 

5.   Medzibrodszky Aleksandra Agnieszka 

6.   Nagy Jakub József 

7.   Wesolowski Andrzej Boleslaw 

 

 

13. Napirend 

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület fővárosi német 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele. 
 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

35/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (2040 Budaörs, 

Liliom utca 15.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 

igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok 

Szövetsége Egyesület által a 2014. évi fővárosi német nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán állított fővárosi területi nemzetiségi listát 10 jelölttel 

nyilvántartásba veszi. 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 

 

Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület, mint jelölő 

szervezet 2014. szeptember 8. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi német 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba 

vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg 

átadásra került 5 db ajánlóív. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 



2014. 09.08. 

 

32 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 5. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben német 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 1342 választópolgár szerepelt. A Nek. 

tv. 60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi német nemzetiségi lista állításához szükséges 

ajánlások száma legalább 27. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy az Észak-Magyarországi Német 

Önkormányzatok Szövetsége Egyesület által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes 

ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján az Észak-Magyarországi Német 

Önkormányzatok Szövetsége Egyesület a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a választások legalább tíz százalékában (legalább 

három fővárosi kerületben) önállóan jelöltet állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 

fővárosi nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a 

Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 
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35/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

 

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 

EGYESÜLET FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve  

 

1.   Bárkányi Judit   

2.   Kaltenecker Gábor 

3.   Pappné Windt Klára Zsuzsanna 

4.   Gáspárné Kerner Anna Mária 

5.   Schuth János 

6.   Schirlingné Drexler Anna Terézia 

7.   Katonáné Mayer Katalin 

8.   Rácsik Dezsőné 

9.   Neubrandt Istvánné 

10.   Éder Csaba András 

 

 

14. Napirend 

Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége fővárosi ruszin 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

36/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége (3950 Sárospatak, Kossuth 

Lajos út 23.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos 

Szövetsége által a 2014. évi fővárosi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított fővárosi területi nemzetiségi listát 9 jelölttel nyilvántartásba veszi.  

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
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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 11. (csütörtök) 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 Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége, mint jelölő szervezet 2014. 

szeptember 8. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi ruszin nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi listája nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra 

került 2 db ajánlóív. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 
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A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 6. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben ruszin 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 148 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi ruszin nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 3. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Ruszinok (Rutének) 

Országos Szövetsége által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 

meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos 

Szövetsége a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán a választások legalább tíz százalékában (legalább kettő fővárosi kerületben) 

egyéni jelöltet állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt 

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóívet hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége fővárosi 

nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316 §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

36/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

 

A MAGYARORSZÁGI RUSZINOK (RUTÉNEK) ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

FŐVÁROI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Szmolárné Nagy Marianna 

2.   Kramarenko-Szolnoki Beatrisz 

3.   Piskóci Izabella 

4.   Fábián Anna 

5.   Hladinec Péter 

6.   Káprály Mihály 

7.   Benedekné Kövér Katalin 

8.   Piskóczi János 

9.   Doktor Judit 

 

 

 

 



2014. 09.08. 

 

36 

15. Napirend 

A Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület fővárosi ruszin 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele.  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

Dr. Temesi István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

(Szavazás) 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

37/2014. (IX. 8.) FVB számú határozatával 

 

a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület (1081 Budapest, Rákóczi út 69. 

3. emelet 52.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület 

által a 2014. évi fővárosi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

állított fővárosi területi nemzetiségi listát 7 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 
 

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 11. (csütörtök) 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 Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, mint jelölő szervezet 2014. 

szeptember 8. napján a 2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi ruszin nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra 

került 2 db ajánlóív. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) 

bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított 

listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon 

szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 51. § 

(2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő. 

 

A Nek. tv. 60. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, 

megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 

két százalékának ajánlását összegyűjtötte. 

 

A Nek. tv. 61. § (3) bekezdése szerint egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, 

mint a megválasztható képviselők száma. 

 

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak 

egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a 

területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra 

felfelé kerekítve. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 1128/2014. 

NVB számú határozatának 9. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati választás kitűzésekor, 2014. július 29-én a központi névjegyzékben ruszin 

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 148 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi ruszin nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások 

száma legalább 3. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Hodinka Antal Országos Ruszin 

Értelmiségi Egyesület által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 

meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi 

Egyesület a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

a választások legalább tíz százalékában (legalább kettő fővárosi kerületben) önállóan jelöltet 

állított. 

 

A jelölő szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok 

kitöltése megfelelő volt. A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék 

adataival való összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.  

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 
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Tekintettel arra, hogy a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület fővárosi 

nemzetiségi listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

A határozat a Ve. 132. §-án, 316. §-án, 319. § (1) bekezdésén, a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 

60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

 

37/2014. (IX. 8.) FVB határozat melléklete 

 

 

HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET FŐVÁROSI 

TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Dr. Lyavinecz Marianna 

2.   Dr. Ljavinyec Sztyepán 

3.   Holovackij András 

4.   Dr. Szabó János 

5.   Dr. Pócs Olga 

6.   Szócska Györgyi 

7.   Tóth Ildikó 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 18.23 órakor berekeszti. 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 8. 

 

 

  Dr. Temesi István s.k. 


