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Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság
81-H/2019. (IX.9.) számú Budapest Főváros XIII. kerületi HVB határozatával

2 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

A Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Lázár István örmény
nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet (jelölő szervezet: Örmény Kulturális
és Információs Központ Egyesület) nyilvántartásba vételét visszautasítja és elrendeli
a
határozat
közzétételét
az
Önkormányzat
hivatalos
honlapján
(www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1139
Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell, a
fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. §
(3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha
a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a fellebbezés 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 benyújtójának választása szerint telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
Indokolás
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.
A HVB 2014. november 6-án tartott ülésén tárgyalta Kabdebó János. kifogását. Az ülésen
meghallgatta Lázár Istvánt, 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 Lázár István 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 Lázár István 2010. októberétől 2014. október 12ig 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.

A HVB megállapította, hogy mivel 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 jelöltet
nyilvántartásba vételét visszautasította.

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 54. §-án, 59. § (1)
bekezdésén, a Ve. 318. §-án, 350. § (3) bekezdésén, a közzétételre vonatkozó rendelkezés a Ve.
49. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. - 225. §-ain alapul.

Budapest, 2019. szeptember 9.

…………………………..
Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke

