FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644

A Fővárosi Választási Bizottság a
140/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával
a Magyar-Román Demokratikus Szövetség (1162 Budapest, Akácfa u. 52.) fővárosi területi
nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag,
a következő döntést hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság a Magyar-Román Demokratikus Szövetség által a 2019.
évi fővárosi román 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 a meghozataltól számított három napon belül az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést 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
16-án (hétfő) 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.
Indokolás
A Magyar-Román Demokratikus Szövetség, mint jelölő szervezet, 2019. szeptember 10. napján
a 2019. október 13. napjára kitűzött fővárosi román nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán állított nemzetiségi listájának nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi
Választási Bizottságnál. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 4 db ajánlóív.
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1)
bekezdése szerint a területi 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 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 jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző
határozatban, egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 183/2019. NVB
számú határozatának 2. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi
önkormányzati választás kitűzésekor, 2019. július 30-án, a központi névjegyzékben román
nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 671 választópolgár szerepelt. A Nek. tv.
60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi román nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások
száma legalább 14.
A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar-Román Demokratikus
Szövetség által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a
területi nemzetiségi lista állításához szükséges számot.
A Nemzeti Választási Rendszer adatai alapján a Magyar-Román Demokratikus Szövetség a
fővárosban kitűzött román 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.
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A jelölő szervezet az igényelt és átvett ajánlóíveket hiánytalanul visszahozta.
A listán található jelöltek bejelentett adatainak a központi névjegyzék adataival való
összevetése során a Fővárosi Választási Bizottság eltérést nem tapasztalt.
Tekintettel arra, hogy a Magyar-Román Demokratikus Szövetség fővárosi nemzetiségi
listájának bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, a Fővárosi Választási
Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette azt.
A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (2) bekezdésén, 316. §-án, 319. § (1)-(2) bekezdésén,
a Nek. tv. 51. § (2) bekezdésén, 60. § (1) bekezdésén, 61. § (3) bekezdésén, a jogorvoslat
lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4)
bekezdésén,
225. §-án alapul.
Budapest, 2019. szeptember 13.

Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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A MAGYAR-ROMÁN DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉG
FŐVÁROSI TERÜLETI LISTÁJA

Jelölt
sorszáma:

Jelölt neve:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Papp Zoltán
Papp Zoltánné
Jakab Beáta
Papp Zoltán
Marcin Tibor
Homokiné Jenei Rozália Ilona
Zsuk Ágnes Erzsébet
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