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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:   a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember  9-én, 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. Jobbik Magyarországért Mozgalom fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba 

vétele. 

2. A Demokratikus Koalíció fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

3. A Magyar Szocialista Párt fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

4. Fővárosi kompenzációs listák sorsolása. 

5. Dr. Magyar György főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele 

6. Dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele 

7. A Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület és a Magyarországi Lengyel 

Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete jelölő szervezetek közös fővárosi lengyel 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele. 

8. A Roma Polgári Tömörülés fővárosi roma nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

9. A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége fővárosi roma nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

10. A Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület fővárosi görög nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele  

11. A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület fővárosi ukrán nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele.  

12.  A Magyarországi Nemzeti-, Etnikai-, Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete fővárosi 

roma nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

13. A Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület fővárosi ruszin nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele 

14. A Nemzeti Roma Összefogás fővárosi roma nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele.  

15. A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok 

Szövetsége Közhasznú Szervezet listájának nyilvántartásba vétele 
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16. A 100 Roma Virtuóz fővárosi roma nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

17. Fővárosi görög nemzetiségi listák sorolása  

18. Fővárosi lengyel nemzetiségi listák sorolása 

19. Fővárosi német nemzetiségi listák sorolása 

20. Fővárosi örmény nemzetiségi listák sorolása 

21. Fővárosi roma nemzetiségi listák sorolása 

22. Fővárosi román nemzetiségi listák sorolása 

23. Fővárosi ruszin nemzetiségi listák sorolása 

24. Fővárosi szlovák nemzetiségi listák sorolása 

25. K. O.fellebbezése a XIV. kerületi HVB 110/2014. (IX. 5.) számú határozata ellen. 

26. K. O.fellebbezése a XIV. kerületi HVB 111/2014. (IX. 5.) számú határozata ellen. 

 

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 

Jobbik Magyarországért Mozgalom fővárosi kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vétele. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

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

 

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

kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán állított fővárosi 

kompenzációs listát 23 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen 

határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

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

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

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

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 
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(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

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

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi 

kompenzációs listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

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

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

lapja a helyi önkormányzati képviselők és pogármesterek választásán). 

 

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

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

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

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

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

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

kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a közös jelöltként állított fővárosi kerületi 

polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet állítják jelöltként. 

 

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

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

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

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

fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.  

 

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

szervezet — a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett — polgármesterjelöltjeinek számát kell 

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

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

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

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

polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. 

 

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

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

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

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

állításához jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltése megfelelő volt.  

 

Tekintettel arra, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom fővárosi kompenzációs listájának 

bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 
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A határozat az Övjt. 10. § (1) és (2a) bekezdésén, a Ve. 132. §-án, 307/I § (1) és (2) 

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

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

 

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

 

 

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  

FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Tokody Marcell Gergely 

2.   Losonczy Pál Péter 

3.   Szabó György 

4.   Czeglédi János 

5.   Stummer János 

6.   Benke László 

7.   Makai Tibor 

8.   Miseje Balázs 

9.   Dr. Staudt Máté 

10.   Pákozdi József Ferenc 

11.   Pintér Attila 

12.   Tompáné Fazekas Gabriella Magdolna 

13.   Nótin Tamás 

14.   Lázár Tamás 

15.   Pajor Tibor 

16.   Monostori Zsolt 

17.   Szilágyi Zsolt Zoltán 

18.   Gémesi Emese 

19.   Varga Ilona 

20.   Varga Ildikó Szabina 

21.   Martinez Gábor 

22.   Bodor Zoltán 

23.   Zsiga-Kárpát Dániel Gábor 

 

 

2. Napirend 

A Demokratikus Koalíció fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

39/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 



2014. 09.09. 

 

5 

a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) fővárosi kompenzációs 

listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a 

következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció által a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán állított fővárosi kompenzációs listát 

11 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen 

határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

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

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

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

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

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

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Demokratikus Koalíció, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 9. napján a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi 

kompenzációs listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

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

bejelentése” című nyomtatvány és 11 db SZ4 jelű nyomtatvány (Listán állított jelölt személyi 

lapja a helyi önkormányzati képviselők és pogármesterek választásán). 

 

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

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

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

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

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

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

kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a közös jelöltként állított fővárosi kerületi 

polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet állítják jelöltként. 

 

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

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

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

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

fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.  
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A Ve. 307/K. § (1) bekezdése szerint a fővárosi kompenzációs lista állításánál a jelölő 

szervezet — a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett — polgármesterjelöltjeinek számát kell 

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

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

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

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

polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. 

 

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

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

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

A jelölö szervezet 12 fővárosi kerületben állított polgármesterjelöltet, ezáltal jogosult fővárosi 

kompenzációs lista állítására. A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő 

szervezet által benyújtott, a lista állításához jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltése 

megfelelő volt.  

 

Tekintettel arra, hogy a Demokratikus Koalíció fővárosi kompenzációs listájának bejelentése 

valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

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

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

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

 

39/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  

FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁJA 

 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Gy. Németh Erzsébet 

2.   Élő Norbert 

3.   Dr. Schiffer János György 

4.   Dr. Kakuk György András 

5.   Kerék-Bárczy Szabolcs 

6.   Gréczi Zsolt 

7.   Hajdu László 

8.   Horváth Gyula 

9.   Dr. Sebők László 

10.   Simon György 

11.   Szekeres Ferenc György 

 

 

 

3. Napirend 

A Magyar Szocialista Párt fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

 

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

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

40/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai u. 6.) fővárosi kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt által a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán állított fővárosi kompenzációs listát 

12 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen 

határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

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

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

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

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

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

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Magyar Szocialista Párt, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 9. napján a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására állított fővárosi 

kompenzációs listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási 

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

bejelentése” című nyomtatvány és 12 db SZ4 jelű nyomtatvány (Listán állított jelölt személyi 

lapja a helyi önkormányzati képviselők és pogármesterek választásán). 

 

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

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

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

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

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

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

kompenzációs listát állító jelölő szervezetek a közös jelöltként állított fővárosi kerületi 

polgármesterjelölteket és a közös főpolgármester-jelöltet állítják jelöltként. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. § (1) 

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

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

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

fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.  

 

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

szervezet — a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett — polgármesterjelöltjeinek számát kell 

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

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

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

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

polgármesterjelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. 

 

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

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

negyedik napon — nyilvántartásba vesz. 

 

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

állításához jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltése megfelelő volt.  

 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Szocialista Párt fővárosi kompenzációs listájának bejelentése 

valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt. 

 

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

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

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

 

40/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT  

FŐVÁROSI KOMPENZÁCIÓS LISTÁJA 

 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Horváth Csaba 

2.   Dr. Trippon Norbert 

3.   Gajda Péter 

4.   Szaniszló Sándor 

5.   Molnár Gyula 

6.   Tüttő Kata Zsuzsanna 

7.   Dankóné Hegedűs Jolán 

8.   Dr. Tóth József Sándor 

9.   Komássy Zsolt Ákos 

10.   Abonyi János 

11.   Ujcz Tibor 

12.   Remenyik Ildikó 

 

 

4. Napirend 
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Fővárosi kompenzációs listák sorsolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

41/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásra bejelentett fővárosi 

kompenzációs listák sorrendjét 2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  

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

 

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

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

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

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

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

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

I n d o k o l á s 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) 

bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek 

vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - 

sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 

16 óra után végzi el. 

 

A Ve. 307/I. § (1) bekezdése szerint a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a 

megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni. 

 

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

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

rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a szerint a kompenzációs listát, a fővárosi 

kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell 

bejelenteni.  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett kompenzációs listák sorsolását a 2014. 

szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 
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A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a 207/I. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 18. 

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

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

 

41/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 
 

 

A 2014. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 

VÁLASZTÁSÁN BEJELNTETT  

KOMPENZÁCIÓS LISTÁK 

 

 

 

 

5. Napirend 

Dr. Magyar György főpolgármester-jelöltként való nyilvántartásba vétele 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

 

 

 

 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

42/2014. (IX. 9.) FVB  számú  határozatával 

 

Lista sorszáma Lista neve 

1. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 

2. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 

3. 
EGYÜTT–A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA -  PÁRBESZÉD 

MAGYARORSZÁGÉRT 

4. 
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG -  

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

5. LEHET MÁS A POLITIKA 

6. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

7. MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 
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a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán dr. 

Magyar György 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. Magyar Györgyöt, mint függetlent főpolgármester-jelöltet  

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 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A 

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

I n d o k o l á s 

 

Dr. Magyar György független főpolgármester-jelölt a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. október 12. napjára kiírt választásán főpolgármester-jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál 2014. szeptember 

8. napján. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 1250 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 964 ajánlóív ellenőrzése során 5061 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. 
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Tekintettel arra, hogy dr. Magyar György, független főpolgármester-jelölt 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. 

 

 

6. Napirend 

Dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelöltként való 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 

 

43/2014. (IX. 9.) FVB  számú  határozatával 

 

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

Thürmer Gyula 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. Thürmer Gyula főpolgármester-jelölti bejelentését visszautasítja. 

 

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

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

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

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

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

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

I n d o k o l á s 

 

Dr. Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt főpolgármester-jelöltje a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kiírt választásán főpolgármester-
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jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál 2014. 

szeptember 8. napján. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 985 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 855 ajánlóív ellenőrzése során 4824 érvényes ajánlást rögzített. 

Nem kerültek rögzítésre azon ajánlóívek, melyeken nem volt egyetlen ajánlás sem.  

 

Tekintettel arra, hogy dr. Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt főpolgármester-jelöltje által 

benyújtott érvényes ajánlások száma nem éri el a törvényben meghatározott mértéket, a 

Fővárosi Választási Bizottság a bejelentést visszautasította. 

 

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. 

 

 

7. Napirend 

A Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület és a Magyarországi Lengyel 

Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete jelölő szervezetek közös 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 

 

44/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 
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a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület (1061 Budapest, Jókai tér 1. fsz. 2.), valamint 

a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete (1103 Budapest, Óhegy 

utca 11-13.) közös fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 

igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület, 

valamint a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete által a 2014. 

évi fővárosi lengyel 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 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

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

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület, valamint a Magyarországi Lengyel 

Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete 2014. szeptember 5. napján a 2014. október 12. 

napjára kitűzött fővárosi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

közös nemzetiségi listájuk nyilvántartásba vételét kezdeményezték a Fővárosi Választási 

Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 3 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. 
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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 Polonia Nova Közhasznú Kulturális 

Egyesület, valamint a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete által 

benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri a területi nemzetiségi lista 

állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Polonia Nova Közhasznú Kulturális 

Egyesület, valamint a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete a 

fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

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

jelöltet állított. 

 

A két 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 3. sorszámmal szereplő jelölt második 

utóneve nem egyezik a jelölt központi névjegyzékben szereplő második utónevével. Az 

eltérés egy ékezetben nyilvánul meg. A Fővárosi Választási Bizottság a 3. sorszámon szereplő 

jelöltet a központi névjegyzékben szereplő második utónévvel veszi nyilvántartásba. 

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

 

Tekintettel arra, hogy a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület, valamint a 

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete közös 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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44/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

 

POLONIA NOVA KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET VALAMINT A 

MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK SZENT ADALBERT EGYESÜLETE 

KÖZÖS FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Balogh Katarzyna Miroslawa 

2.   Koziorowszki Krisztina 

3.   Nagy Alicja Mária 

4.   Priszler György Istvánné 

5.   Molnár Ferenc 

6.   Borzon Daniel Zoltán 

7.   Herich Ilona Mária 

 

8. Napirend 

A Roma Polgári Tömörülés 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 

 

45/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Roma Polgári Tömörülés (1073 Budapest, Erzsébet körút 29. fsz. 3.) fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Roma Polgári Tömörülés által a 2014. évi fővárosi 

roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 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 
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(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Roma Polgári Tömörülés, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 9. 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 25 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 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. 
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A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Roma Polgári Tömörülés által 

benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi 

lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Roma Polgári Tömörülés 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 az alábbi eltérést tapasztalta: 

 

A lista bejelentésére szolgáló L8 nyomtatványon 11. sorszámmal szereplő jelölt vezetékneve 

nem egyezik a jelölt központi névjegyzékben szereplő vezetéknevével, egy betű eltérés 

állapítható meg. A Fővárosi Választási Bizottság a 11. sorszámon szereplő jelöltet a központi 

névjegyzékben szereplő vezetéknévvel veszi nyilvántartásba. 

  

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Roma Polgári Tömörülés 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. 

 

45/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Makai István 

2.   Csóka János Pál 

3.   Jakab Sándor 

4.   Daróczi Károly 

5.   Bokor Sándor 

6.   Bodrogvölgyi Sándor Gyula 

7.   Balogh Elek 

8.   Kárpáti István 

9.   Rafael Karolina 

10.   Szomora Pál 

11.   Horvátné Kencsán Flórika Mária 

 

 

9. Napirend 

A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége fővárosi roma nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

46/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.) fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége által a 2014. 

évi fővárosi roma 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. 
 

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

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

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

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

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

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

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 9. 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 10 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 
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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 Cigány Szervezetek Országos 

Szövetsége által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a 

területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége 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 Cigány Szervezetek 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 
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Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án 

alapul. 

46/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

 

A CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Batyi Károly 

2.   Bandor Beáta 

3.   Sánta Tibor 

4.   Rácz Roland 

5.   Gergely Károlyné 

6.   Csiki Károlyné 

7.   Mezei Sándorné 

8.   Balogh Vince Sándorné 

9.   Balogh József 

 

10. Napirend 

A Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 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 

 

47/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület (2040 Budaörs, Esztergályos 

utca 8.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) 

Egyesület által a 2014. évi fővárosi görög 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. 
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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 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület 2014. szeptember 9. napján a 

2014. október 12. napjára kitűzött fővárosi görög 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. 

 

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

NVB számú határozatának 2. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 
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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 Hellasz Görög-Magyar Kulturális 

(Közhasznú) Egyesület által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 

meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Hellasz Görög-Magyar Kulturális 

(Közhasznú) 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 Hellasz Görög-Magyar Kulturális (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. 

 

                   47/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A HELLASZ GÖRÖG–MAGYAR KULTURÁLIS (KÖZHASZÚ) EGYESÜLET  

FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Dr. Szalimka Nafszika 

2.   Kollátosz Fotisz 

3.   Dr. Topuzidisz Dimitrisz 

4.   Bekiarisz Dimitrisz 

5.   Nikolaidisz Nikolaus 

6.   Topuzidu Jázmin Xénia 

7.   Bajkai Vasziliki 

8.   Janakakisz Nóra Szterjani 

 

 

 

 

11. Napirend 
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A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület fővárosi ukrán 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 

 

48/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (1126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.) 

fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület által a 

2014. évi fővárosi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

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 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület 2014. szeptember 9. napján a 2014. október 12. 

napjára kitűzött fővárosi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

nemzetiségi listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál. 

A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 3 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 13. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

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

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 182 választópolgár szerepelt. A Nek. tv. 

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

száma legalább 4. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Ukrán 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 Ukrán Kulturális 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 Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület fővárosi nemzetiségi 

listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási 

Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi 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. 

 

48/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

 

A MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET  

FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Ladányi Sándorné 

2.   Grexa Liliána 

3.   Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna 

4.   Risko Roman 

5.   Ráduly Tamás 

6.   Pospisek Katalin 

7.   Herédi László 

8.   Bernáth Viktória 

9.   Kirejko Dmitrij Taraszovics 

10.    Faragó Galina Nyikolajevna 

11.   Burij Anatolij 

 

 

12. Napirend 

A Magyarországi Nemzeti-, Etnikai-, Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 

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 

 

49/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (1103 

Budapest, Gergely út 68.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek 

Érdekvédelmi Egyesülete által a 2014. évi fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán állított fővárosi területi nemzetiségi listát 17 jelölttel 

nyilvántartásba veszi. 
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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 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete, mint jelölő 

szervezet 2014. szeptember 9. 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 10 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 
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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 Magyarországi Nemzeti-, Etnikai 

Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes 

ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai 

Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 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 az alábbi eltérést tapasztalta.  

 

A lista bejelentésére szolgáló L8 nyomtatványon 1. sorszámmal szereplő jelölt utóneve nem 

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

nyilvánul meg. A Fővárosi Választási Bizottság az 1. sorszámon szereplő jelöltet a központi 

névjegyzékben szereplő utónévvel veszi nyilvántartásba. 

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi 

Egyesülete 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. 

 

                   49/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

MAGYARORSZÁGI NEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉRDEKVÉDELMI 

EGYESÜLETE FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Balogh Artur 

2.   Száva Vince 

3.   Baranyi Gyula 
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4.   Bangó Attila 

5.   Farkas Béla 

6.   Virág János 

7.   Sándor László 

8.   Lakatos Gizella 

9.   Szabó Lajos Attila 

10.   Rácz Gyula Lajosné 

11.   Demeter János 

12.   Tanainé Száva Mária Anna 

13.   Gomán János 

14.   Breznai Gábor 

15.   Virág Jánosné 

16.   Fintorné Kassai Erika 

17.   Kalocsai Vilmos 
 

 

13. Napirend 

A Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú 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 

 

50/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a „RUKISÖSZ” a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület (3516 Miskolc, 

Simándy Pál utca 24.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 

3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a „RUKISÖSZ” a Ruszin Kisebbségi Összefogás 

Közhasznú Egyesület által a 2014. évi fővárosi ruszin 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) 
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úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A „RUKISÖSZ” a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület, mint jelölő szervezet 

2014. szeptember 9. 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. 

 

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. 



2014. 09.09. 

 

31 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a „RUKISÖSZ” a Ruszin Kisebbségi 

Összefogás Közhasznú Egyesület által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások 

száma meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a „RUKISÖSZ” a Ruszin Kisebbségi 

Összefogás 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 eltérést nem tapasztalt 

 

A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóívet hiánytalanul visszahozta. 

 

Tekintettel arra, hogy a „RUKISÖSZ” a Ruszin Kisebbségi Összefogás 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. 

 

50/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A MAGYARORSZÁGI RUSZINOK (RUTÉNEK) ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

FŐVÁROI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Popovics Tibor Miklós 

2.   Medve Lászlóné 

3.   Mullik Antalné 

4.   Dr. Veres Péter Tibor 

5.   Kóbor Etelka Sarolta 

6.   Bobileva Ludmila Pavlovna 

7.   Medve Tímea 

8.   Batári Gábor Zsolt 

 

 

14. Napirend 

A Nemzeti Roma Összefogás fővárosi roma 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 

 

51/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Nemzeti Roma Összefogás (3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 36.) fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Nemzeti Roma Összefogás által a 2014. évi fővárosi 

roma 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 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

I n d o k o l á s 

 

A Nemzeti Roma Összefogás, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 8. 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 8 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 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 Nemzeti Roma Összefogás által 

benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi nemzetiségi 

lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Nemzeti Roma Összefogás 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 Nemzeti Roma Összefogás 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. 

 

51/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 
 

 

NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 
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Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Galyas István  

2.   Samu Zoltán 

3.   Kállai József 

4.   Rusznyák József 

5.   Rácz Gyula 

6.   Pozsár Tamás Gábor 

7.   Kovácsné Csatári Éva 

 

 

15. Napirend 

A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége és a Magyarországi 

Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 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 

 

52/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója–Szövetsége (5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc 

utca 15.), valamint a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet  

(1116 Budapest, Kondorosi út 10/B. B. épület IV/15.) közös fővárosi területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta  

a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Szlovák Szervezetek  

Uniója – Szövetsége, valamint a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú 

Szervezet által a 2014. évi fővárosi szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán állított közös fővárosi területi nemzetiségi listát 9 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 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  
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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 Szlovák Szervezetek Uniója–Szövetsége, valamint a Magyarországi 

Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet, mint jelölő szervezetek 2014. szeptember 8. 

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

képviselők választásán állított közös 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 11. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi 

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

nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban  322 választópolgár szerepelt. A Nek. 

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

ajánlások száma legalább 7. 
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A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Szlovák Szervezetek  

Uniója–Szövetsége, valamint a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 

által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a területi 

nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyarországi Szlovák Szervezetek  

Uniója–Szövetsége, valamint a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet a 

fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

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

jelöltet állított. 

 

A két 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 3. sorszámmal szereplő jelölt vezetékneve 

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

ékezetben nyilvánul meg. A Fővárosi Választási Bizottság a 3. sorszámon szereplő jelöltet a 

központi névjegyzékben szereplő vezetéknévvel veszi nyilvántartásba. 

  

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

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója–Szövetsége, valamint a 

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 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. 

 

                   52/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK SZERVEZETEK UNIÓJA–SZÖVETSÉGE, 

VALAMINT A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ 

SZERVEZET KÖZÖS FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Dr. Szabó Zsuzsanna 

2.   Papné Polereczki Rozália 

3.   Benyó Pál János 

4.   Galda Levente 

5.   Riba Etelka Ilona 

6.   Hrivnák Mihály 

7.   Szilágyi Zsolt 

8.   Árgyelán Erzsébet Katalin 

9.   Dr. Zsolnai János 
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16. Napirend 

A 100 Roma Virtuóz 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 

 

53/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület (1161 Budapest, Kornél utca 2.) 

fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület által 

a 2014. évi fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított 

fővárosi területi nemzetiségi listát 14 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 12. (péntek) 16.00 óráig megérkezzen.  

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

lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

A 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület, mint jelölő szervezet 2014. szeptember 

9. 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 10 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 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 100 Roma Virtuóz Országos 

Kulturális Egyesület által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 

meghaladja a területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot. 

 

A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális 

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. 
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Tekintettel arra, hogy a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális 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. 

 

                  53/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A 100 ROMA VIRTUÓZ ORSZÁGOS KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA 

 

Jelölt sorszáma Jelölt neve 

 

1.   Fehér Róbert 

2.   Abházi József 

3.   Szénási Sándor 

4.   Baranyi Zoltán 

5.   Balog József 

6.   Sztojka Simon István 

7.   Nova Brigitta 

8.   Glonczi László 

9.   Szénási Sándorné 

10.   Kuti Vilmos 

11.   Német András 

12.   Horváth László 

13.   Sárközi András 

14.   Csébi Angelina Róza 

 

 

17. Napirend 

Fővárosi görög nemzetiségi listák sorolása  

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: – 

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

54/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi görög listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  egyhangúlag, három igen szavazattal a 

jelen határozat melléklete szerint állapítja meg 
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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 

 

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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi görög nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

 

 54/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT 

FŐVÁROSI GÖRÖG LISTÁK 

 

 

 

 

 

 

Lista sorszáma Lista neve 

1. 
HELLASZ GÖRÖG-MAGYAR KULTURÁLIS 

(KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET 

2. 

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 

EGYESÜLET – GÖRÖG IFJÚSÁGI EGYESÜLET – 

„KARIATIDÁK” GÖRÖG-MAGYAR NŐK KULTURÁLIS 

EGYESÜLETE – HELIDONAKI GÖRÖG 

HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
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18. Napirend 

Fővárosi lengyel nemzetiségi listák sorolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

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

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 
 

55/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi lengyel listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  egyhangúlag, három igen szavazattal a 

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 

 

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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi lengyel nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

 

55/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 
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A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT 

FŐVÁROSI LENGYEL LISTÁK 

 

 

 

19. Napirend 

Fővárosi német nemzetiségi listák sorolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

56/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi német listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  egyhangúlag, három igen szavazattal a 

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 

 

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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

Lista sorszáma Lista neve 

1. 
MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 

KULTURÁLIS EGYESÜLET 

2. 

POLONIA NOVA KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS 

EGYESÜLET –  MAGYARORSZÁGI LENGYEL 

KATOLIKUSOK SZENT ADALBERT EGYESÜLETE 
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi német nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

 

56/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT  

FŐVÁROSI NÉMET LISTÁK 

 

 

 

20. Napirend 

Fővárosi örmény nemzetiségi listák sorolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

57/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi örmény listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  egyhangúlag, három igen szavazattal a 

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 

Lista sorszáma Lista neve 

1. 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET 

ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET 

2. BUDAPEST XVI. KERÜLETI NÉMET KULTÚREGYLET 
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jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 

kérelembe foglalható. 

I n d o k o l á s 

 

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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi örmény nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

 

57/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT  

FŐVÁROSI ÖRMÉNY LISTÁK 

 

 

 

 

21. Napirend 

Fővárosi roma nemzetiségi listák sorolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

Lista sorszáma Lista neve 

1. 
ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS 

EGYESÜLET 

2. 

ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET - KILIKIA 

KULTURÁLIS EGYESÜLET - ÖRMÉNY IFJÚSÁGI 

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

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

58/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi roma listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, három igen szavazattal a 

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 

 

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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi roma nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

 

58/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT 

FŐVÁROSI ROMA LISTÁK 
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22. Napirend 

Fővárosi román nemzetiségi listák sorolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

59/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi román listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  egyhangúlag, három igen szavazattal a 

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 

 

Lista sorszáma Lista neve 

1. 
MAGYARORSZÁGI NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK 

ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE 

2. ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS 

3. 
100 ROMA VIRTUÓZ ORSZÁGOS KULTURÁLIS 

EGYESÜLET 

4. 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI 

ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 

5. NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS 

6. 
MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 

FÓRUMA 

7. CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

8. 
MAGYARORSZÁGI ÖSSZEFOGÁS ROMA ROM 

SZERVEZET 
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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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi román nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

 

59/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

 

A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT 

FŐVÁROSI ROMÁN LISTÁK 

 

 

 

 

23. Napirend 

Fővárosi ruszin nemzetiségi listák sorolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

Lista sorszáma Lista neve 

1. MAGYAR-ROMÁN DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉG 

2. BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 



2014. 09.09. 

 

48 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

60/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi ruszin listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  egyhangúlag, három igen szavazattal a 

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 

 

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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi ruszin nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

60/2014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

 

A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT 

FŐVÁROSI RUSZIN LISTÁK 

 

 

Lista sorszáma Lista neve 

1. 
MAGYARORSZÁGI RUSZINOK (RUTÉNEK) ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE 

2. RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET 
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24. Napirend 

Fővárosi szlovák nemzetiségi listák sorolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: –  

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

61/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

 

a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő bejelentett fővárosi szlovák listák sorrendjét 

2014. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét  egyhangúlag, három igen szavazattal a 

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 

 

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. 319. § (1) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 

választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 

bejelenteni. 

 

3. 
„RUKISÖSZ” A RUSZIN KISEBBSÉGI ÖSSZEFOGÁS 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

4. 
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN ÉRTELMISÉGI 

EGYESÜLET 

5. 
EURÓPAI UNIÓS RUSZIN INTEGRÁCIÓÉRT KÖZHASZNÚ 

EGYESÜLET 



2014. 09.09. 

 

50 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a 

szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. § (1) bekezdés] 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett fővárosi szlovák nemzetiségi listák sorsolását a 

2014. szeptember 9-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat mellékletében 

rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1) - (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a 

Ve. 239. §-án alapul. 

 

 612014. (IX. 9.) FVB határozat melléklete 

 

A 2014. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

BEJELENTETT 

FŐVÁROSI SZLOVÁK LISTÁK 

 

 

 

 

25. Napirend 

K. O. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 110/2014. (IX. 5.) számú határozata ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: 

Dr. Temesi István 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Vértesy László 

 

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

 

(Szavazás) 
 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

62/2014. (IX. 9.) FVB  számú  határozatával 

 

a K. O. által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 110/2014. (IX. 

05.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, három igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

Lista sorszáma Lista neve 

1. 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK SZERVEZETEK UNIÓJA-

SZÖVETSÉGE - MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK 

SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET 

2. 
OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS – 

SZLOVÁK NYUGDÍJASOK KLUBJA 
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A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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

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

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület, 

Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 12-én (péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi 

képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi 

képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus 

dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített 

elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott 

kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A 

bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját 

tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

I n d o k o l á s 

A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

110/2014. (IX. 05.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 

nyilvántartásba vette Várnai László Sándort, mint a Civil Zugló Egyesület Budapest Főváros 

XIV. kerületi polgármester-jelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Várnai László Sándor 2014. 

szeptember 4-én 113 ajánlóívet nyújtott be összesen 680 ajánlással, amelyből a Budapest 

Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Iroda 558 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott 

érvényes ajánlások száma meghaladta a polgármester jelöltséghez szükséges számot — 500 

érvényes ajánlás —, a HVB Várnai László Sándort polgármester-jelöltként nyilvántartásba 

vette. 

 

A határozat ellen K. O.nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a döntés 

megváltoztatását és Várnai László Sándor polgármester-jelöltként való nyilvántartásba 

vételének visszautasítását kérte. 

 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

5-i HVB ülésen dr. Békefi László HVB tag felvetette,  hogy Várnai László Sándort, mint 

polgármester jelöltet az őt jelölő Civil Zugló Egyesület elnöke és egyben törvényes 

képviselője, Várnai László Sándor jelentette be, mivel a jelölő szervezet képviselője és a jelölt 

személye megegyezik. Ez a jelenség a HVB tag álláspontja szerint — mellyel a fellebbező is 

egyetért — a polgári jogban ismert, ún. önszerződés problémakörébe tartozik, amely szerint 

ha a képviselt szervezet a képviselő magánszeméllyel köt szerződést, akkor azt a képviselt 

szervezet képviselője nem írhatja alá a képviselt személy nevében. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 120. § (2) 

bekezdése ugyan nem tartalmaz szabályozást arra nézve, hogy a jelölő szervezet nevében 

kinek kell az ajánlóíveket igényelnie és ezzel a jelölt személyét bejelentenie, azonban az 

ajánlóív igényléshez a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia a 4/2014. (VII. 24.) IM 

rendelet 12. melléklete szerinti A4-es nyomtatvány 3. oldalán lévő — jelölő szervezetek 

felsorolását tartalmazó — rovatot, míg a jelöltnek a nyomtatvány 4. oldalán lévő — Ve. 120. 

§ (3) bekezdésnek megfelelő — nyilatkozatot kell aláírnia. Ebből következően egy okiratba 

(az A4-es nyomtatványba) kell foglalni a jelölő szervezet képviselőjének és a jelöltnek a 

jognyilatkozatát. 

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:29. § (1) bekezdése és a 3:77. 

§-a  alapján az egyesület ügyvezetése egyben az egyesület törvényes képviselője. A bírósági 
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nyilvántartás szerint a Civil Zugló Egyesület törvényes képviselője Várnai László, aki 

megegyezik a HVB által nyilvántartásba vett Várnai László Sándorral. A Ptk. 6:13. § (1) 

bekezdése alapján megtámadási (tehát érvénytelenségi) ok az, ha a képviselő és a képviselt 

között érdekellentét áll fenn.  A Ptk. 6:13. § (2) bekezdése alapján az érdekellentétet 

vélelmezni kell, ha a képviselő az ellenérdekű fél vagy annak képviselője. 

 

Fellebbező álláspontja szerint jelen esetben a jelölő szervezet és a jelölt között érdekellentét 

áll fenn, mivel a jelölt jelölő szervezet általi bejelentése és a jelölt jelölést elfogadó 

jognyilatkozata quasi szerződésnek tekinthető, amely a jelölt és a jelölő szervezet között jön 

létre. Ebben a quasi szerződésben a jelölő szervezet arra vállalt kötelezettséget, hogy a helyi 

önkormányzati választásokon támogatja a jelöltet, cserébe a jelölt kötelességet vállal arra, 

hogy a jelölő szervezet programját és célkitűzéseit fogja megvalósítani megválasztása esetén. 

Szerződéskötés esetén pedig a szerződő felek között természetszerűleg érdekellentét áll fenn. 

Erre az érdekellentétre figyelemmel a jelölő szervezet képviselője nem lehet ugyanaz a 

személy, mint a bejelentett jelölt. 

 

Mindezekből következően az, hogy a Civil Zugló Egyesületet képviselő Várnai László Sándor 

írta alá a Várnai László Sándor polgármester-jelöltet bejelentő A4-es nyomtatványt, olyan 

jogsértés, amelynek alapján a Ve. 133. (2) bekezdése szerint a jelölt nyilvántartásba vételét a 

HVB-nek vissza kellett volna utasítania. Nem tekinthető ugyanis a törvényes feltételeknek 

megfelelő bejelentésnek, ha az a Ptk. szabályai szerint érvénytelen jognyilatkozaton, a 

képviselt és a képviselő között vélelmezett érdekellentét miatt megtámadható, tehát 

érvénytelen jognyilatkozaton alapul. Bár a Ptk. 6:13. § (1) bekezdése a képviselt által teszi 

megtámadhatóvá az érdekellentéttel érintett jognyilatkozatot, azonban álláspontja szerint 

ebben a vonatkozásban az érdekellentét közjogi — választási eljárásjogi — konzekvenciái 

eltérnek az érvénytelenség magánjogi, Ptk. szerinti jogkövetkezményeitől. Az érvénytelen, 

tehát joghatás kiváltására alkalmatlan jognyilatkozat nem válthat ki ugyanis joghatást a 

választási eljárás során, és érvénytelen bejelentés alapján nem is kerülhet sor a jelölt 

nyilvántartásba vételére. 

 

Fellebbező álláspontja szerint a HVB-nek azon további okból is vissza kellett volna utasítania 

Várnai László Sándor polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételét, hogy a HVB nem 

szerezte be a Civil Zugló Egyesület legfőbb szervének a quasi szerződés jóváhagyásáról szóló 

nyilatkozatát [Ptk. 3:74 § g) pontja és Ptk. 6:118. § (1) bekezdés]. 

A fellebbezés nem alapos.  

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

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

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

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

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

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  

 

A választási szervek eljárásuk során az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, 

míg a Ptk.-nak való megfelelést nem ellenőrizhetik, mert az — a Ptk. 1:6. §-ából következően 

— elsősorban, de a fellebbezésben vitatottak tekintetében mindenképpen bírói útra tartozik.  

 

A választási szervek tehát az érdekellentét kérdéskörében nem foglalhatnak állást, az annak 

megítélésére irányadó polgári jogi rendelkezéseket nem vonhatják be a választási 

szabályrendszer körébe. Minderre továbbá azért sincs lehetőség, mert a vizsgálat elvégzésével 

és az abban való döntés meghozatalával a választási szervek a bíróságok hatáskörét vonnák el.     
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A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Civil Zugló Egyesületet a Nemzeti Választási Bizottság vette nyilvántartásba a már 

jogerőre emelkedett 1238/2014. számú határozatával. A Fővárosi Törvényszéken 12951. 

sorszám alatt nyilvántartott Civil Zugló Egyesület képviselője Várnai László (1145 Budapest, 

Gyarmat utca 6., II. em. 5.), aki valóban megegyezik Várnai László Sándor nyilvántartásba 

vett polgármester-jelölttel. 

 

Várnai László Sándor polgármester-jelöltként bejelentésére 2014. szeptember 4-én, a 

jelöltállítási időszakon belül, a Ve. 124. § (1) bekezdésnek megfelelően az ajánlóívek, 

valamint a kitöltött — 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 17. melléklete szerinti — E2-es 

nyomtatvány átadásával került sor. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 558 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba 

Várnai László Sándort Budapest XIV. kerületi polgármester-jelöltként. 

 

A HVB határozatának indokolásából kitűnően nem vizsgálta és a fentiekből következően nem 

is vizsgálhatta a jelölő szervezet, a jelölő szervezet képviselője és a jelölt közötti esetleges 

érdekellentétet, mert ez nem választási ügy. A Fővárosi Választási Bizottság rámutat arra is, 

hogy a választási bizottságok számára a nyilvántartásba vételről szóló határozat 

meghozatalára biztosított négy napos határidőben erre nincs is lehetőség. 

 

A fellebbezésben előadottak kapcsán azt is megjegyzi a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a 

jelölt nyilvántartásba vételére természetesen nem az A4-es nyomtatvány (ami az ajánlóívek 

igénylésére szolgál), hanem az E2-es (egyéni jelölt bejelentése) nyomtatvány alapján került 

sor. A HVB az A4-es nyomtatvány vizsgálatával nem is foglalkozhatott, mivel az azokon 

benyújtott igényeket a Ve. 120. § (2) bekezdésének megfelelően a választási irodák és nem a 

választási bizottságok bírálják el.  

 

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

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

 

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a Ptk. 1:6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, 

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

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

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

 

26. Napirend 

K. O. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 111/2014. (IX. 5.) számú határozata ellen. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

Hozzászólók: −  

 

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

 

(Szavazás) 

 



2014. 09.09. 

 

54 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

63/2014. (IX. 9.) FVB  számú  határozatával 

 

a K. O. által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 111/2014. (IX. 

05.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, három igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

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

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

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 

fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület, 

Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. 

szeptember 12-én (péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi 

képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi 

képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus 

dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített 

elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott 

kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A 

bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját 

tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

I n d o k o l á s 

A Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 

111/2014. (IX. 05.) számú elsőfokú határozatával a 2014. évi helyi önkormányzati választásra 

nyilvántartásba vette Várnai László Sándort, mint a Civil Zugló Egyesület Budapest Főváros 

XIV. kerület 01. számú egyéni választókerületi képviselő-jelöltjét. 

 A HVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy Várnai László Sándor 2014. 

szeptember 4-én az ajánlóívein összesen 101 ajánlást nyújtott be, amelyből a Budapest 

Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Iroda 89 ajánlást talált érvényesnek. Mivel a leadott 

érvényes ajánlások száma meghaladta a képviselő jelöltséghez szükséges számot — 62 

érvényes ajánlás —, a HVB Várnai László Sándort egyéni képviselő-jelöltként 

nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen K. O .nyújtott be a törvényes határidőn belül fellebbezést, amelyben a 

döntés megváltoztatását és Várnai László Sándor képviselő-jelöltként való nyilvántartásba 

vételének visszautasítását kérte. 

Jogorvoslati kérelmében előadta, miszerint a nyilvántartásba vételről döntő 2014. szeptember 

5-i HVB ülésen — a konkrét ügyhöz analóg napirend keretében — dr. Békefi László HVB tag 

észrevételezte, hogy Várnai László Sándort, mint képviselő-jelöltet az őt jelölő Civil Zugló 

Egyesület elnöke és egyben törvényes képviselője, Várnai László Sándor jelentette be, mivel 

a jelölő szervezet képviselője és a jelölt személye megegyezik. Ez a jelenség a HVB tag 

álláspontja szerint — mellyel a fellebbező is egyetért — a polgári jogban ismert, ún. 

önszerződés problémakörébe tartozik, amely szerint, ha a képviselt szervezet a képviselő 

magánszeméllyel köt szerződést, akkor azt a képviselt szervezet képviselője nem írhatja alá a 

képviselt személy nevében. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 120. § (2) 

bekezdése ugyan nem tartalmaz szabályozást arra nézve, hogy a jelölő szervezet nevében 

kinek kell az ajánlóíveket igényelnie és ezzel a jelölt személyét bejelentenie, azonban az 

ajánlóív igényléshez a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia a 4/2014. (VII. 24.) IM 
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rendelet 12. melléklete szerinti A4-es nyomtatvány 3. oldalán lévő — jelölő szervezetek 

felsorolását tartalmazó — rovatot, míg a jelöltnek a nyomtatvány 4. oldalán lévő — Ve. 120. 

§ (3) bekezdésnek megfelelő — nyilatkozatot kell aláírnia. Ebből következően egy okiratba 

(az A4-es nyomtatványba) kell foglalni a jelölő szervezet képviselőjének és a jelöltnek a 

jognyilatkozatát. 

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:29. § (1) 

bekezdése és a 3:77. §-a  alapján az egyesület ügyvezetése egyben az egyesület törvényes 

képviselője. A bírósági nyilvántartás szerint a Civil Zugló Egyesület törvényes képviselője 

Várnai László, aki megegyezik a HVB által nyilvántartásba vett Várnai László Sándorral. A 

Ptk. 6:13. § (1) bekezdése alapján megtámadási (tehát érvénytelenségi) ok az, ha a képviselő 

és a képviselt között érdekellentét áll fenn. A Ptk. 6:13. § (2) bekezdése alapján az 

érdekellentétet vélelmezni kell, ha a képviselő az ellenérdekű fél vagy annak képviselője. 

 

Fellebbező álláspontja szerint jelen esetben a jelölő szervezet és a jelölt között érdekellentét 

áll fenn, mivel a jelölt jelölő szervezet általi bejelentése és a jelölt jelölést elfogadó 

jognyilatkozata quasi szerződésnek tekinthető, amely a jelölt és a jelölő szervezet között jön 

létre. Ebben a quasi szerződésben a jelölő szervezet arra vállalt kötelezettséget, hogy a helyi 

önkormányzati választásokon támogatja a jelöltet, cserébe a jelölt kötelességet vállal arra, 

hogy a jelölő szervezet programját és célkitűzéseit fogja megvalósítani megválasztása esetén. 

Szerződéskötés esetén pedig a szerződő felek között természetszerűleg érdekellentét áll fenn. 

Erre az érdekellentétre figyelemmel a jelölő szervezet képviselője nem lehet ugyanaz a 

személy, mint a bejelentett jelölt. 

 

Mindezekből következően az, hogy a Civil Zugló Egyesületet képviselő Várnai László Sándor 

írta alá a Várnai László Sándor képviselő-jelöltet bejelentő A4-es nyomtatványt, olyan 

jogsértés, amelynek alapján a Ve. 133. (2) bekezdése szerint a jelölt nyilvántartásba vételét a 

HVB-nek vissza kellett volna utasítania. Nem tekinthető ugyanis a törvényes feltételeknek 

megfelelő bejelentésnek, ha az a Ptk. szabályai szerint érvénytelen jognyilatkozaton, a 

képviselt és a képviselő között vélelmezett érdekellentét miatt megtámadható, tehát 

érvénytelen jognyilatkozaton alapul. Bár a Ptk. 6:13. § (1) bekezdése a képviselt által teszi 

megtámadhatóvá az érdekellentéttel érintett jognyilatkozatot, azonban álláspontja szerint 

ebben a vonatkozásban az érdekellentét közjogi — választási eljárásjogi — konzekvenciái 

eltérnek az érvénytelenség magánjogi, Ptk. szerinti jogkövetkezményeitől. Az érvénytelen, 

tehát joghatás kiváltására alkalmatlan jognyilatkozat nem válthat ki ugyanis joghatást a 

választási eljárás során, és érvénytelen bejelentés alapján nem is kerülhet sor a jelölt 

nyilvántartásba vételére. 

 

Fellebbező álláspontja szerint a HVB-nek azon további okból is vissza kellett volna utasítania 

Várnai László Sándor képviselő-jelöltként való nyilvántartásba vételét, hogy a HVB nem 

szerezte be a Civil Zugló Egyesület legfőbb szervének a quasi szerződés jóváhagyásáról szóló 

nyilatkozatát [Ptk. 3:74 § g) pontja és Ptk. 6:118. § (1) bekezdés]. 

A fellebbezés nem alapos.  

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

bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény 

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

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

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

szerveknek a jelölő szervezetek, jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele kapcsán 

alkalmazniuk kell.  
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A választási szervek eljárásuk során az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, 

míg a Ptk.-nak való megfelelést nem ellenőrizhetik, mert az — a Ptk. 1:6. §-ából következően 

— elsősorban, de a fellebbezésben vitatottak tekintetében mindenképpen bírói útra tartozik.   

 

A választási szervek tehát az érdekellentét kérdéskörében nem foglalhatnak állást, az annak 

megítélésére irányadó polgári jogi rendelkezéseket nem vonhatják be a választási 

szabályrendszer körébe. Minderre továbbá azért sincs lehetőség, mert a vizsgálat elvégzésével 

és az abban való döntés meghozatalával a választási szervek a bíróságok hatáskörét vonnák el. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Választási Bizottság megvizsgálta a 

sérelmezett elsőfokú határozatot és az azt megelőző eljárást is. 

 

A Civil Zugló Egyesületet a Nemzeti Választási Bizottság vette nyilvántartásba a már 

jogerőre emelkedett 1238/2014. számú határozatával. A Fővárosi Törvényszéken 12951. 

sorszám alatt nyilvántartott Civil Zugló Egyesület képviselője Várnai László (1145 Budapest, 

Gyarmat utca 6., II. em. 5.), aki valóban megegyezik Várnai László Sándor nyilvántartásba 

vett képviselő-jelölttel. 

 

Várnai László Sándor képviselő-jelöltként való bejelentésére 2014. szeptember 4-én, a 

jelöltállítási időszakon belül, a Ve. 124. § (1) bekezdésnek megfelelően az ajánlóívek, 

valamint a kitöltött — 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 17. melléklete szerinti — E2-es 

nyomtatvány átadásával került sor. 

 

A HVB a kitöltött E2-es nyomtatvány és a jelölt adatainak ellenőrzése után, továbbá az 

érvényesnek talált 89 ajánlás alapján a Ve. 132. § szerint jogszerűen vette nyilvántartásba 

Várnai László Sándort Budapest XIV. kerületi 01. számú egyéni választókerületi képviselő-

jelöltként. 

 

A HVB határozatának indokolásából kitűnően nem vizsgálta és a fentiekből következően nem 

is vizsgálhatta a jelölő szervezet, a jelölő szervezet képviselője és a jelölt közötti esetleges 

érdekellentétet, mert ez nem választási ügy. A Fővárosi Választási Bizottság rámutat arra is, 

hogy a választási bizottságok számára a nyilvántartásba vételről szóló határozat 

meghozatalára biztosított négy napos határidőben erre nincs is lehetőség. 

 

A fellebbezésben előadottak kapcsán azt is megjegyzi a Fővárosi Választási Bizottság, hogy a 

jelölt nyilvántartásba vételére természetesen nem az A4-es nyomtatvány (ami az ajánlóívek 

igénylésére szolgál), hanem az E2-es (egyéni jelölt bejelentése) nyomtatvány alapján került 

sor. A HVB az A4-es nyomtatvány vizsgálatával nem is foglalkozhatott, mivel az azokon 

benyújtott igényeket a Ve. 120. § (2) bekezdésének megfelelően a választási irodák és nem a 

választási bizottságok bírálják el. 

 

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

a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot helybenhagyta.   

  

A határozat az Alaptörvényen, a Ve. 119—138. §-án, 231. § (4)—(5) bekezdésén, a 2010. évi 

L. törvényen, a Ptk. 1:6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, 

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

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

Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 18.40 órakor berekeszti. 

 

  Dr. Temesi István s. k. 


