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112023. (I.20.) BPO3HVB Határozat

j eliilő szerv ezet nyilvántaľtásba vételéről

Budapest Fővaľos 03. Keľületi Helyi Választási Bizottság a Budapest Főváros 03. keľĹiletében
2023. máľcius 12-ére kitűzĺitt időkĺlzi roma nemzetiségi ĺinkormanyzati képvise|o véiasztásźn
a Cigány Köziisségek Sziivetsége (9024 Győr, Baľoss Gábor utca 58. 2lI0.) nemzetiségi
szerv ezetet j e l ö l ő szerv ezetként ny Ílván ta ľtá s b a veszi.

A hatźrozat ellen a Fővárosi Yálasztási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezés
nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2023.januar 23-án 16:00 óľáig megérkezzena
Budapest Főváros 03. Keľületi Helyi Y áiasztási Bizottsághoz.

Aválasztási bizottság első fokú hatźtrozataellenaz ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést jogszabályséľtésre hivatkozással,
illetve avátlasztźlsi bizottság mérlegelési jogkörben hozott hatźlrozata ellen. Nem nyújthat be
fellebbezést azigyben eljáľt választásibizottság és annak taga.
A fellebbezést szęmélyesen (1033 Bp. Fő tér 3.I. em. 28.), levélben (postacím: 1300 Bp. Pf.
l02.), telefaxon (4378-613) vagy elektľonikus levélben (03.HVB@obuda.hu) lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tarÍalmaznia kell :

a) akérelemválasztélsi eljaľásľólszóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. s (3) bekezdése szerinti
alapját,

b) a kérelem benýjtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltéľ
_ postai éľtesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külft'ldön élő, magyaľországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgar nem rendelkezik személyi azonosítőval, a
személyazonosságát igazo|ő igazolvźnyának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántaľtásba-vétel száĺnát.

A fellebbezés tartalmazhatjabenyújtójĺínak telefaxszźmát vagy elektronikus lęvélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszźtmátvagy elektľonikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

A Cigány Közösségek Szcivetsége (a továbbiakban: nemzetiségi szęrvezet) 2023. janufu 18-án
jelölő szervezetként tĺjľténő nyilvántartásba vételét kéľte a Budapest Főváros 03. kerĹiletében
2023. március l2-ére kitűzcitt időközi roma nemzetiségi önkoľmányzati képviseIő váIasztásźn,
a20l20I9. (VII. 30.) IM rendelet 8. melléklęte szeľinti formanyomtatviínyon (a továbbiakban:
P4 formanyomtatvány) papír alapon.

A választási eljaľásľól szóló 2013. évi XXXVI. tĺlrvény (a továbbiakban: Ve.) 307iD. $ (1)
bekezdése alapjan időkĺ'zi választáson a jelölt nyilvántaľtásba vételéľe jogosult vźllasztási
bizottság veszi nyilvántartásba a jelolő szervezetet A Ve. 318. $ (2) bekezdése szerint a
teleptilési nemzetiségi önkoľmányzati jeloltet a helyi választásibizottságveszi nyilvźntartźsba.
Ez alapján a jeltilő szewezet nyilvríntartásba vétele is Budapest Főváľos 03. Keľületi Helyi
Yá|asztási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hatáskötébetartozik. A Ve. 132. $-a aIapjána
váIasztási bizottság minden, a töľvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet legkésőbb a
bejelentést követő negyedik napon nyilvántaľtásba veszi. A Ve. 307lD. $ (3) bekezdése szerint
a nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szewezetnek nyilatkoznĺa kell arról, hogy a szervezęt



megfelel a nemzetiségi szeľvezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben
támasztott követelményeknek. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 2. $ 14. pontja szerint nemzetiségi szewezet apárt és a szakszewęzet
kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvantartásában szeľeplő olyan egyesület, amelynek
alapszabályában - a nemzetiségi önkorményzati véúasztás évét megelózőeĺ legalább 3 éve -
rogzitettcé|jaaze törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A 2. $ 15. pont
szerint nemzetiségi egyesiilet a|apszabá|ya szerint adott nemzetiség érdekvédelmét,
éľdekképviseletét, a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül ĺisszeftiggő
tevékenységet ellátó egyesület. A Nektv. l. melléklete szerint e töľvény értelmében
nemzetiségnek minőstil a bolgaľ, a gĺiľög, ahowát, a lengyel, a német, az örmény, aÍoma) a
román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukĺĺĺn.

A Bizottság megállapította' hogy a P4 foľmanyomtatványon a jelölő szewezet neve, rövidített
neve' a rövidített név és az emb|éma szavazolapon való feltiintetéséľe vonatkozó nyilatkozat, a
nemzetiségj szervezet bírósági nyilvantaľtási szźtma székhelye, képviseletéľe a bírósági
nyilvántaľtási nyilvantaľtás szerint jogosult személy, a jelölő szervezet nevében a választáson
nyilatkozattételľe jogosult személy aďatai' a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek
jogairól szóló tĺjľvényben tĺímasztott követelményeknek való megfelelésľől való nyilatkozat,
mint kötelezo adatok szerepelnek.

A Bizottság- a HVI_nek a Ve. 133. $ (1) bekezdése alapján végzett ellenőľzése aLapján_
megállapította, hogy a nemzetiségi szewezet bejelentése eleget tesz aNekt. 2. s 14. pontjában
foglaltaknak, azaz a nemzetiségi szervezet típusa egyesület, amelynek a civil szervezetek
nyilvantartásában való bejegyzése2016. ápľilis 19-én vált jogerőssé, vagyis az ĺinkoľmźnyzati
váIasztásévétmegelózőeĺlegalább 3 éve alapszabályźbaĺrögzítettcélja_aNektv. 1. melléklet
szeľint elismert _ ľoma nemzetiség képviselete. A szervezet P4 nyomtatványon feltüntetett
további adatai (szervezet hivatalos neve' rövidített neve' székhelye és a szervezet
képviselőjének adatai) a civil szervezetek közhiteles nyilvantaľtásában szeľeplő ađatokkal
egyezést mutatnak.

A Bizottság megállapította, hogy a nemzetiségi szęrvezet jel<ilő szewęzętként töľténő
nyilvantaľtásba vételľe vonatkozó bejelentése a Ve-ben támasztottkövetelményeknek megfelel,
ezért a fenti jogszabályi rendelkezések alapjén a ľendelkező részben foglaltak szerint dĺintĺitt.

A Bizottsághatátozata a fenti jogszabáIyi rendelkezéseken, a jogorvoslatľól szóló tájékoztatás
a Ve. 221. $-án,223. $-án,224. s (1)-(4) bekezdésén,225. $-án, 307/P. $ (2) bekezdés c)
pontjrán, az illetékmentességről szóló tájékońatás az 1990. évi XCIII. törvény 28. $ (1)

bekezdésén és 2. melléklete XIII. pontjanak 8. alpontjan alapul.
(Jelen van:2 fő,2 igen,O nem)
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