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Telefon: 327-1644 
 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

164/2019. (IX. 16.) FVB számú határozatával 

 

a L. I. (a továbbiakban: Fellebbező) által Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottsága 81-H/2019. (IX.9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 

három igen, egy nem szavazattal, a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot megváltoztatja, és L. I.-t a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az Örmény 

Kulturális és Információs Központ jelölő szervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi 

örmény nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

 

 

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 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. 

kerület, Városház u. 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. 

szeptember 19-én (csütörtök) 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 XIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 81-H/2019. (IX.9.) számú 

határozatával L. I., mint az Örmény Kulturális és Információs Központ jelölő szervezet örmény 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételi kérelmét 

visszautasította, a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Budapest Főváros XIII. kerületben örmény nemzetiségi képviselőjelöltként nem vette 

nyilvántartásba.                                                                                                                   
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Az elsőfokú határozat ellen L. I. 2019. szeptember 12-én, a törvényes határidőn belül, 

fellebbezést nyújtott be a HVB-hez. A fellebbezést a HVB 2019. szeptember 12. napján 16 óra 

30 perckor terjesztette fel e-mailen a Fővárosi Választási Bizottsághoz. 

Fellebbező 2019. szeptember 6-án a HVB-nál kérte az Örmény Kulturális és Információs 

Központ jelölő szervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi örmény nemzetiségi önkormányzati 

képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételét, amelyet a HVB a fenti számú határozatával 

elutasított, tekintettel arra, hogy hivatalos tudomása van arról, hogy a jelölt a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 54. § b) pontja szerinti feltételnek nem felel meg, 

így nem választható, ezért a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét 

visszautasította.  

Fenti határozat az indoklásában a továbbiakat rögzíti: 

A jelölő szervezet 2019. szeptember 6. napján bejelentette a jelöltet és kérte a nyilvántartásba 

vételét.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 54. §-a szerint „A választáson a 

nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha 

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, 

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az 

azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá 

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy 

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja, 

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.” 

Ugyanezen törvény 59. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő 

választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

A Ve. 318. § (2) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi 

választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

A Ve. 318 § (3) bekezdése szerint a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy 

a) a nemzetiség képviseletét vállalja, 

b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 

 A Ve. 318. § (4) bekezdése szerint a választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, 

hogy a jelölt a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, 

valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt jelölt más nemzetiség 

önkormányzatának választásán.  

A Ve. 350. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

és az azt követő időközi választásokon a 318. § (4) bekezdésének alkalmazása során a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. 

évi általános választását megelőző választásokat nem kell vizsgálni. 



164/2019. (IX. 16.) FVB  

 

3 

A HVB 2014. november 6-án tartott ülésén tárgyalta Kabdebó János. kifogását. Az ülésen 

meghallgatta L. I., aki a jegyzőkönyv szerint azt nyilatkozta, hogy „a III. Kerületi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt 2010-2014 között, sőt az Országos Román Nemzetiségi 

Önkormányzat tagja is volt. Nem tudott róla, hogy ez kizáró ok lenne, és ezt nem is fogadja el, 

mert ő román és örmény gyökerekkel is rendelkezik. „A kifogás tárgyában a HVB a 288-

H/2014. (XI. 6.) számú HVB Határozatot hozta. A határozat indoklása a következőket 

tartalmazza: „A HVB megállapította, hogy L. I. a HVI-hez leadott A6 ajánlóív igénylésére 

vonatkozó nyomtatványon úgy nyilatkozott, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt 

más nemzetiség jelöltje. Buda-Békásmegyer Önkormányzatának jegyzője, arról tájékoztatta a 

Helyi Választási Irodát, hogy L. I. 2010. októberétől 2014. október 12-ig a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke volt.” 

A Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350. § (2) bekezdése szerint bűntettet 

követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatában korábbi 

nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltségére vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot 

tesz. Ennek alapján a HVB 2014-ben feljelentést tett.  

Fellebbező beadványában előadta, hogy a Ve. 350. § (3) úgy rendelkezik, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. évi általános választásán és az azt követő időközi választásokon a 318. § (4) 

bekezdésének alkalmazása során a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását megelőző választásokat 

nem kell vizsgálni. 

Fellebbező kéri a tisztelt Fővárosi Választási Bizottságot, hogy tekintettel a HVI eljárási 

jogszabálysértésére, jelen fellebbezésének adjon helyt, a HVB 81-H/2019. (IX.9.) számú 

határozatát vizsgálja felül, továbbá, hogy az Örmény Kulturális és Információs Központ jelölő 

szervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselő 

jelöltségét fogadja el. 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 

A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére bocsátott bizonyítékok 

alapján tisztázta a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. 

 

A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a 

megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. 

 

A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem 

alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett 

határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 

 

Ugyanezen § (5) bekezdés szerint a választási bizottság, illetve a bíróság a megtámadott 

határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. 
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelölt bejelentésére vonatkozó 

szabályokat a Ve. 318. és 350. §-ai tartalmazzák. A 318.§ (4) bekezdés, amelyre maga a 

Fellebbező is hivatkozik, azt mondja ki, hogy a választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában 

ellenőrzi, hogy a jelölt a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két választásán, 

valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt jelölt más nemzetiség 

önkormányzatának választásán.  

 

A Ve. 350. §  (1)-(2) bekezdései – amelyet szintén Fellebbező is hangsúlyoz -  tételesen leírják, 

hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán és az 

azt követő időközi választásokon  a nemzetiségi jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők  megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi 

választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, valamint, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán és az azt követő időközi 

választásokon a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi 

választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje. A Ve. 350. § (3) szerint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását megelőzően a 318. § (4) bekezdését 

nem kell alkalmazni, továbbá, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán és az azt követő 

időközi választásokon a 318. § (4) bekezdésének alkalmazása során a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását megelőző választásokat nem kell 

vizsgálni.   

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratok áttanulmányozása alapján 

megállapította, hogy a Ve. 350. § (3) bekezdésébe foglalt jelölt esetében a 2014. évi általános 

választás és az azt megelőző időszakot nem kell vizsgálni, a bejelentési feltételek fennállnak, 

valamint tudomása van arról, hogy Fellebbező rendelkezik a jelöltállításhoz szükséges ajánlás 

számmal, így nem tartja indokoltnak L. I. örmény nemzetiségi képviselő jelötként történő 

nyilvántartásba vételének elutasítását. 

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot a Ve. 231. § (5) 

bekezdés b) pontjának megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint megváltoztatta. 

 

A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, a 231. § (4), (5) bekezdésén, 318. § (4) bekezdésén, a 

350. § (1)-(3) bekezdésein, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. 

§-án, a 224. §-án, 229. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. 

törvény 37. § (1) bekezdésén és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul. 

 

Budapest, 2019. szeptember 16.  

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


