
 

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

126/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

 

a 2019. évi román fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett 

listák sorrendjét a 2019. szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy 

igen szavazattal, jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

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

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

határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat 

a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

I n d o k o l á s 

 

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 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási 

határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet 

(továbbiakban: IM rendelet) 18. § (2) bekezdése szerint a területi és az országos nemzetiségi 

önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell 

bejelenteni.  
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A Fővárosi Választási Bizottság a bejelentett román fővárosi területi nemzetiségi listák 

sorsolását a 2019. szeptember 10-i nyilvános ülésén elvégezte, annak eredményét a határozat 

mellékletében rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 160. § (1)-(2) bekezdésén, 319. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 18. § (2) 

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

 

 

Budapest, 2019. szeptember 10.  

 

 

Dr. Temesi István s. k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 
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126/2019. (IX. 10.) FVB határozat melléklete 
 
 
 

A 2019. ÉVI ROMÁN FŐVÁROSI TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON 
BEJELENTETT LISTÁK SORRENDJE A SZAVAZÓLAPON 

 
 

 
 
 
 
 

Lista 

sorszáma 
LISTA NEVE 

1. BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 

2. MAGYAR-ROMÁN DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉG 


