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A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a 2014. 

évi önkormányzati választáson a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata 

Néppárt, mint jelölő szervezetek által indított Rozgonyi Zoltán Gábor Budapest Főváros XIV. 

Kerület közös polgármester jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottság Rozgonyi Zoltán Gábor, mint a 

2014. évi önkormányzati választáson a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és 

Kereszténydemokrata Néppárt a Budapest Főváros XIV. Kerület közös polgármester jelöltjét 

Budapest Főváros XIV. Kerület területén nyilvántartásba veszi.  

 

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz 

címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott (1145 

Budapest, Pétervárad u. 2.) fellebbezéssel lehet élni.  

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi 

Választási Bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a 

kérelem benyújtójának 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. A fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az 

eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.  

 

 

 

Indokolás  

 

Rozgonyi Zoltán Gábor a 2014. évi önkormányzati választáson a FIDESZ Magyar Polgári 

Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt, mint jelölő szervezetek által indított Budapest 

Főváros XIV. Kerület közös polgármester jelöltje 2014. augusztus 26-án benyújtotta az 

ajánlóíveket. A HVI tájékoztatási alapján Rozgonyi Zoltán Gábor elvitt 125 darab 

sorszámozott ajánlóívet, ebből 81 darabot hozott vissza. A visszaérkezett ajánlóíveken 641 

darab ajánlás szerepelt, melyből HVI 564 darabot talált érvényesnek.    



A HVI az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül a jelöltséghez szükséges számú ajánlást - 

összevetve azokat a központi névjegyzék adataival - a Jelöltellenőrző Rendszeren keresztül 

leellenőrizte. A HVI - a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával - arról 

tájékoztatta az HVB-t, hogy Rozgonyi Zoltán Gábor polgármester jelölt a nyilvántartásba 

vételhez szükséges számú érvényes ajánlással rendelkezik.  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E § alapján 

Budapest Főváros XIV. kerületében polgármesterjelölt érvényes jelöléshez legalább ötszáz 

választópolgár érvényes ajánlása szükséges. A HVB megállapította, hogy Rozgonyi Zoltán 

Gábor, mint a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt Budapest 

Főváros XIV. Kerület közös polgármester jelöltje  a törvényben támasztott követelményeknek 

megfelel, rendelkezik a jelöléshez szükséges számú érvényes ajánlással, ezért a 2014. évi 

önkormányzati választáson a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata 

Néppárt Budapest Főváros XIV. kerület közös polgármester jelöltjeként nyilvántartásba vette.  

 

A határozat Ve. 124. §-án, 132.§-án az ajánlások ellenőrzésére vonatkozóan a Ve. 125.§-

127.§-ain, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) 

bekezdésén, 224.§ (1) és (2) bekezdésein, 138.K (307/P) §-án, az illetékmentességről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. augusztus 27.  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 

Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 


