JEGYZŐKÖNYV
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2019. évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL
Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-én
17.25 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest
VIII. Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 6. számú üléséről
Jelen vannak:
Dr. Galambos Károly elnök
Danyiné Vámosi Gabriella elnök helyettes
Tavaszi Józsefné tag
dr. Lóránth József mb. tag – Fidesz-KDNP
dr. Gőz Gabriella mb. tag – MM-DK-MSZP-PM-LMP-MSZM
Választási Iroda részéről:
dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese
dr. Balla Katalin HVI tag
dr. Kiss Marietta HVI tag
Mátraházi Judit HVI tag
Jegyzőkönyvvezető
Czira Éva HVI tag
Egyéb megjelentek: Távolmaradását bejelentette: dr. Galambos Károly
Tájékoztatja a bizottágot, hogy dr. Gőz Gabriella késését jelentette be. Megállapítja, hogy a
Bizottság 5 tagja közül jelen van 4 fő, így a Bizottság határozatképes. A Bizottság 2019. évi
6. ülését 17.25-kor megnyitja.
Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére:
1. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület polgármesterjelölt(ek)
nyilvántartásba vétele
2. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi jelölt(ek)
nyilvántartásba vétele
3. napirendi pont: Kompenzációs lista nyilvántartásba vétele
4. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület nemzetiségi jelölt(ek)
nyilvántartásba vétele
5. napirendi pont: Jelöltek sorrendjének sorsolása
6. napirendi pont: Egyebek
A Bizottság módosított napirend 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
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1.

napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület polgármesterjelölt nyilvántartásba
vétele

Dr. Galambos Károly
Megnyitja a napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének.
1.1 Fehérvári Zsolt István Magyar Munkáspárt
dr. Mészár Erika
A Magyar Munkáspárt képviselője bejelentette a jelölő szervezetek Budapest VIII. kerületi
polgármester jelöltjét, melyet Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda tagja
2019. szeptember 09-én átvett. Átnyújtja a kapcsolódó iratokat, ajánlóíveket.
A Bizottság átnézi a bejelentő nyomtatványokat.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság polgármesterjelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 67/2019. (09.09.) számon 4 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a
következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerületben Fehérvári Zsolt Istvánt a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet
polgármesterjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem
Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
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I.
Fehérvári Zsolt István (………………………) a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet
polgármesterjelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerületében polgármesterként nyilvántartásba vételét
kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a
továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta
a nevére kiállított 68 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 189/2019. számú
határozatával a Magyar Munkáspártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vételéről
döntött, mely határozatok jogerősek.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik
napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a polgármesterjelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerületében a polgármesterjelölt állításhoz 300
választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 55 db ajánlóív
ellenőrzése során 330 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma
a törvényben meghatározott mértéket (300 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda
az ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 300 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az A4 nyomtatványon
nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Zsolt utónevet tartalmazza,
mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az
utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása
során figyelembe veszi.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 330 ajánlás érvényes, 73 ajánlás
nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

2.

napirend pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi jelölt(ek)
nyilvántartásba vétele
2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 03. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
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dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Mester Márton Tamás a Közös Értékek Pártja jelölő
szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni
választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15
db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette,
mely határozat jogerősek.
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Tájékoztatja a bizottságot, hogy dr. Gőz Gabriella megjelent a bizottsági ülés, így a bizottság
jelenlévő tagja 5 fő.
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 68/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 03. sz. egyéni választókerületében Mester Márton Tamást a Közös Értékek
Pártja jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Mester Márton Tamás (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületében
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egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 15 db ajánlóív
ellenőrzése során 52 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 52 ajánlás érvényes, 29 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 04. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dr. Fülöp Edina a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A
Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerősek.
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Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 69/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 04. sz. egyéni választókerületében Dr. Fülöp Edinát a Közös Értékek Pártja
jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Dr. Fülöp Edina (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet egyéni
választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 27 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 45 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 14 db ajánlóív
ellenőrzése során 49 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (45 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 45 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 49 ajánlás érvényes, 19 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
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A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 05. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Baranyi Krisztián a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 14 db ajánlóívet. A
Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerősek.
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 70/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 05. sz. egyéni választókerületében Baranyi Krisztiánt a Közös Értékek Pártja
jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Baranyi Krisztián (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet egyéni
választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 14 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 41 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 14 db ajánlóív
ellenőrzése során 48 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (41 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 41 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 48 ajánlás érvényes, 10 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 06. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Szabó Margit a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 18 db ajánlóívet. A
Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerősek.
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 71/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 06. sz. egyéni választókerületében Szabó Margitot a Közös Értékek Pártja jelölő
szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Szabó Margit (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet egyéni
választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében
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egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 18 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 55 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 16 db ajánlóív
ellenőrzése során 63 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (55 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 55 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 63 ajánlás érvényes, 25 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 07. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Ódor Ilona Katalin a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 30 db ajánlóívet. A
Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerősek.
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Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 72/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 07. sz. egyéni választókerületében Ódor Ilona Katalint a Közös Értékek Pártja
jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Ódor Ilona Katalin (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet egyéni
választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 30 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
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továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 61 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 17 db ajánlóív
ellenőrzése során 75 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (61 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 61 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 75 ajánlás érvényes, 34 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)17

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 08. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Szalóki László József a Közös Értékek Pártja jelölő
szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni
választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 21
db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette,
mely határozat jogerősek.
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 73/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 08. sz. egyéni választókerületében Szalóki László Józsefet a Közös Értékek
Pártja jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
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kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Szalóki László József (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 21 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 15 db ajánlóív
ellenőrzése során 57 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
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Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az A4 nyomtatványon
nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a László utónevet tartalmazza,
mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az
utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása
során figyelembe veszi.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 57 ajánlás érvényes, 27 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
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közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 09. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Soós Ádám a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet egyéni
választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 06. és 2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított
16 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette,
mely határozat jogerősek.
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 74/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 09. sz. egyéni választókerületében Soós Ádámot a Közös Értékek Pártja jelölő
szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
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telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Soós Ádám (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet egyéni
választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 16 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 52 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 16 db ajánlóív
ellenőrzése során 64 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma
a törvényben meghatározott mértéket (52 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
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száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 52 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 64 ajánlás érvényes, 24 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 11. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Homolya Bernadett a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 28 db ajánlóívet. A
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Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerősek.
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 75/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 11. sz. egyéni választókerületében Homolya Bernadettet a Közös Értékek Pártja
jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Homolya Bernadett (………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet
egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületében
egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 28 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 11 db ajánlóív
ellenőrzése során 55 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma
a törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 55 ajánlás érvényes, 7 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
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Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
2.1.Budapest Főváros VIII. kerület 12. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba
vétele
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Demeterné Blaha Viktória Henriett a Közös Értékek
Pártja jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 12. sz. egyéni
választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 12
db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette,
mely határozat jogerősek.
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 76/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII.
kerület 12. sz. egyéni választókerületében Demeterné Blaha Viktória Henriettet a Közös
Értékek Pártja jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
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jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Demeterné Blaha Viktória Henriett (………………………) a Közös Értékek Pártja
jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 12. sz.
egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét
kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a
továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta
a nevére kiállított 12 db ajánlóívet.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1)
bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni
választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Budapest Főváros VIII. kerület 12. sz. egyéni választókerületében az egyéni
választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges.
A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől
számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az
ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes
választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 10 db ajánlóív
ellenőrzése során 52 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma
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a törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi
Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek
után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a
Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A
Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az A4 nyomtatványon
nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Viktória utónevet tartalmazza,
mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az
utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása
során figyelembe veszi.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 52 ajánlás érvényes, 19 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba
vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a
Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz.
közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §
(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
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Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

3. napirend pont: Kompenzációs lista nyilvántartásba vétele
Dr. Galambos Károly
Megnyitja a napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének.
dr. Mészár Erika
A Közös Értékek Pártja jelölő szervezet képviselője bejelentette a jelölő szervezet Budapest
VIII. kerületi közös kompenzációs listáját, melyet Budapest Főváros VIII. kerület Helyi
Választási Iroda tagja 2019. szeptember 9-én átvett. Átnyújtja a kapcsolódó iratokat.
A Bizottság átnézi a bejelentő nyomtatványokat.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság kompenzációs lista
nyilvántartásba vétele tárgyában 77/2019. (09.09.) számon 5 igen, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán a Közös Értékek Pártja jelölő
szervezet Budapest Főváros VIII. kerületben állított közös kompenzációs listáját 12 fő
jelölttel nyilvántartásba veszi, a kompenzációs listán szereplő jelölteket és sorrendjüket
az alábbiak szerint állapítja meg.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Körmendi Gábor Attila
Soós Ádám
dr. Fülöp Edina
Szalóki László József
Demeterné Blaha Viktória Henriett
Tóth Erzsébet
Ódor Ilona Katalin
Mester Márton Tamás
Szabó Margit
Molnár Gábor
Homolya Bernadett
Baranyi Krisztián
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A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb szeptember 12.
napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem
Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
A Közös Értékek Pártja jelölő szervezet képviselője bejelentette a jelölő szervezet Budapest
VIII. kerületi kompenzációs listáját, melyet Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási
Iroda tagja 2019. szeptember 9-én átvett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a Közös
Értékek Pártja jelölő szervezet 12 egyéni választókerületi jelöltjét a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 47-49/2019.(09.06.) jogerős és
68-76/2019. (09.09.) sz. határozataiban nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 129. § (1)
bekezdése értelmében a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt
nevét, személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy
a) a jelölést elfogadja,
b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti,
A Ve. 129. § (2) bekezdése értelmében listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint
a listán megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő
szervezet határozza meg.
(3) A listán csak olyan jelölt állítható, aki a lista bejelentésekor választójoggal rendelkezik.
(4) A listán állított jelölt legkésőbb a lista bejelentésekor nyilatkozhat a 120. § (5) bekezdése
szerinti kérelemről.
A Ve. 307/I. § (1) bekezdése szerint a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és
a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.
(2) A kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a fővárosi
kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
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(3) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése szerinti
adatokat és nyilatkozatokat. A 307/F. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a 307/H. §
rendelkezéseit a listán állított jelöltekre is alkalmazni kell.
A Ve. 307/J. § (1) bekezdése alapján a kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet - a
lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell
figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási
bizottság elutasította.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(a továbbiakban: Övjt.) 5. § (1) bekezdése alapján a fővárosi kerületben a képviselők vegyes
választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak
mandátumhoz a (2) bekezdés c) pontja alapján. Budapest Főváros VIII. kerület Helyi
Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleménye
alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása
során Budapest Főváros VIII. kerületben a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma
17 fő, melyből 12 fő egyéni választókerületben, 5 fő kompenzációs listán szerezhet
mandátumot.
Az Övjt. 10. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros VIII. kerületében kompenzációs listát
az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében
jelöltet állított, az Övjt. 11. § (1) bekezdése szerint azok a jelölő szervezetek, amelyek az
egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös
kompenzációs listát állíthatnak.
A HVB ellenőrizte a lista bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a
bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendeletben és a választási eljárásról
szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a bejelentőlapon szereplő adatok a fent
hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek.
A kompenzációs listán szereplő jelöltek közül az:
04. sz. Szalóki László József (név) jelölt nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei
közül csak a László utónevet tartalmazza,
05. sz. Demeterné Blaha Viktória Henriett (név) jelölt nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az
utónevei közül csak a Viktória utónevet tartalmazza,
mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A HVB az utónév megjelölésére
vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása során figyelembe veszi.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek megfelel,
ezért a kompenzációs lista nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 129. (1)-(2) bekezdésében, 132. §-ában, a 304. § c)
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pontjában, 307/I §-ában, 307/J (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1)-(2) bekezdés c) pontjában,
10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 16. és
18. mellékletében, a Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/65/2019. sz. közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a
Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
4. napirend pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi nemzetiségi
jelölt(ek) nyilvántartásba vétele
dr. Galambos Károly
Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének.
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy azokat a nemzetiségi jelöltek nyilvántartásba vételét
javasolja, amelyek 2019. szeptember 06-án (péntek) leadták az ajánlóíveiket. Tájékoztatást ad
arról, hogy 16 óráig még több nemzetiségi jelölt hozta be a Választási Irodába ajánlóívét,
amelyek feldolgozása, ellenőrzése folyamatban van.
A Helyi Választási Bizottság 5 igen 0. nem szavazattal, (egyhangúlag), a következő 10/2019.
(09.09.) jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a mai napon, 2019. szeptember 9-én a 2019.
szeptember 6-ig (péntekig) benyújtott nemzetiségi jelölt(ek) nyilvántartásba vételéről
dönt.

Az Örmény nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – Esztergály Zsófia Zita
A Román nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte:
„Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület – Buka Adrienn Ilona
„Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület – Végh Csaba
„Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület – Dr. Nagy Zoltán
A Szerb nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte:
Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület – Vecic Alexandra
A Roma nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte:
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Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete – Rácz Szilárd
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete – Boros György
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete – Botos Sándor
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete – Boros József
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete – Farkas Dezső
József (elutasítás)
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete – Száva Vince
(elutasítás)
Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket.
Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 78/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Esztergály Zsófia Zitát az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelölő
szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Esztergály Zsófia Zita (………………………) az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi örmény nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest
Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási
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Bizottság) 2019. szeptember 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a
nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti
Választási Bizottság 215/2019. számú határozatával a Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesületet, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 6. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület örmény nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 1 db ajánlóív
ellenőrzése során 8 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (5 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 8 ajánlás érvényes, 0 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.

34

A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 79/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Végh Csabát az „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület jelölő szervezet
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Végh Csaba (………………………) az „Összefogás a Magyarországi Románokért”
Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi román nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest
Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási
Bizottság) 2019. szeptember 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a
nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti
Választási Bizottság 248/2019. számú határozatával a „Összefogás a Magyarországi
Románokért” Egyesületet, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
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napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 8. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület román nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 1 db ajánlóív
ellenőrzése során 8 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (5 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 8 ajánlás érvényes, 0 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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.
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A Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 80/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Dr. Nagy Zoltánt az „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület jelölő
szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Dr. Nagy Zoltán (………………………) az „Összefogás a Magyarországi Románokért”
Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi román nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest
Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási
Bizottság) 2019. szeptember 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a
nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti
Választási Bizottság 248/2019. számú határozatával a „Összefogás a Magyarországi
Románokért” Egyesületet, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 8. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület román nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 1 db ajánlóív
ellenőrzése során 8 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (5 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
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választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 8 ajánlás érvényes, 0 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
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jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 81/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Buka Adrienn Ilonát az „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület jelölő
szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
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Buka Adrienn Ilona (………………………) az „Összefogás a Magyarországi Románokért”
Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi román nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest
Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási
Bizottság) 2019. szeptember 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a
nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti
Választási Bizottság 248/2019. számú határozatával a „Összefogás a Magyarországi
Románokért” Egyesületet, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat
jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 8. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület román nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 1 db ajánlóív
ellenőrzése során 8 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (5 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az A6 nyomtatványon
nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Adrienn utónevet tartalmazza,
mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az
utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása
során figyelembe veszi.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 8 ajánlás érvényes, 0 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
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önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 82/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Vecic Alexandrát a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület a jelölő szervezet
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Vecic Alexandra (………………………) a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége
Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szerb nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest
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Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási
Bizottság) 2019. szeptember 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a
nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti
Választási Bizottság 256/2019. számú határozatával a Szerb Szövetség – Szerbek
Szövetsége Egyesületet, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 10. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület szerb nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 1 db ajánlóív
ellenőrzése során 7 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (5 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 7 ajánlás érvényes, 1 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
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A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 83/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Rácz Szilárdot a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete a jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Rácz Szilárd (………………………) a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. és 2019. szeptember 09. napján települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére
kiállított 8 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 278/2019. számú határozatával a
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületet, mint
jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
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napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 7. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület roma nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 28 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 8 db ajánlóív
ellenőrzése során 33 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (28 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 33 ajánlás érvényes, 21 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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.
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A Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 84/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Boros Györgyöt a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete a jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
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határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Boros György (………………………) a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. és 2019. szeptember 09. napján települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére
kiállított 9 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 278/2019. számú határozatával a
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületet, mint
jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 7. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület roma nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 28 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 9 db ajánlóív
ellenőrzése során 30 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (28 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
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ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 30 ajánlás érvényes, 27 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
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122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 85/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Botos Sándort a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete a jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
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Indokolás
I.
Botos Sándor (………………………) a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. és 2019. szeptember 09. napján települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére
kiállított 11 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 278/2019. számú határozatával a
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületet, mint
jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 7. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület roma nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 28 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 11 db ajánlóív
ellenőrzése során 30 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (28 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
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összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 30 ajánlás érvényes, 58 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
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jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában 86/2019. (09.09.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Boros József a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete
a jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba
veszi.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Boros József (………………………) a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. és 2019. szeptember 09. napján települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére
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kiállított 9 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 278/2019. számú határozatával a
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületet, mint
jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 7. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület roma nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 28 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 9 db ajánlóív
ellenőrzése során 28 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (28 érvényes ajánlás) elérte. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek
adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások
száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások
megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 28 ajánlás érvényes, 24 ajánlás nem
felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
56

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a
települési nemzetiségi jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi Választási Iroda
vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében foglaltakon; a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225.
§-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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dr. Mészár Erika
Ismerteti Farkas Dezső József nemzetiségi jelölt 2019. szeptember 6-án nyújtott be ajánlóívet,
az ellenőrzés során a HVI nem talált 28 érvényes ajánlást, így javasolja elutasítani a
nyilvántartásba vételi kérelmét.
dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 87/2019. (09.09.) számon 5 igen 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Farkas Dezső József a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjekénti
nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet visszautasítja.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.

Indokolás
I.
Farkas Dezső József (………………………) a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltje a Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
települési nemzetiségi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros
VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)
2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 6 db ajánlóívet. A
Nemzeti Választási Bizottság a 278/2019. számú határozatával a Magyarországi Nemzeti-,
Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba
vette, mely határozat jogerős.
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II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019 (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 7. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület roma nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 28 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 4 db ajánlóív
ellenőrzése során 20 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (28 érvényes ajánlás) nem érte el. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását
követően megállapította, hogy azok közül 20 ajánlás érvényes, 12 ajánlás nem felel meg a Ve.
122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E3 nyomtatványon
nyilatkozott arról,
a) hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevét a nemzetiség nyelvén is
tartalmazza,
b) hozzájárul fényképe közzétételéhez a választások hivatalos honlapján.
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A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet,
ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is
állíthat.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felelt
meg, a települési nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételét, tekintettel arra, hogy az érvényes
ajánlások száma nem éri el a jelöltállításhoz szükséges határt, a Helyi Választási Bizottság a
rendelkező részben foglaltak szerint visszautasította.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) vagy (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi
Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében
foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221.
§, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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dr. Mészár Erika
Ismerteti Száva Vince nemzetiségi jelölt 2019. szeptember 6-án és 9-én nyújtott be ajánlóívet,
az ellenőrzés során a HVI nem talált 28 érvényes ajánlást, így javasolja elutasítani a
nyilvántartásba vételi kérelmét.
dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában 88/2019. (09.09.) számon 5 igen 0 nem szavazattal
(egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán
Száva Vince a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete
jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjekénti nyilvántartásba
vételére irányuló kérelmet visszautasítja.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember
12. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Indokolás
I.
Száva Vince (………………………) a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltje a Budapest Főváros VIII. kerületi roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán települési
nemzetiségi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019.
szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 9 db ajánlóívet. A Nemzeti
Választási Bizottság a 278/2019. számú határozatával a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely
határozat jogerős.
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II.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának napjára – tűzte ki 183/2019 (2019. július 30.) számú határozatával.
A határozat 7. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület roma nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 28 választópolgár ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma
eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság
minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő
negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 7 db ajánlóív
ellenőrzése során 27 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a
törvényben meghatározott mértéket (28 érvényes ajánlás) nem érte el. A Választási Iroda az
ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte,
mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és
átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta.
A Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását
követően megállapította, hogy azok közül 27 ajánlás érvényes, 28 ajánlás nem felel meg a Ve.
122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.
A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a
választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal
rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11. melléklete szerinti A6
„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán”
elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői
megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E3 nyomtatványon
nyilatkozott arról,
c) hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevét a nemzetiség nyelvén is
tartalmazza,
d) hozzájárul fényképe közzétételéhez a választások hivatalos honlapján.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019. 09.09.)
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Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(4) 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 Nektv. 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.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet,
ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is
állíthat.
Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felelt
meg, a települési nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételét, tekintettel arra, hogy az érvényes
ajánlások száma nem éri el a jelöltállításhoz szükséges határt, a Helyi Választási Bizottság a
rendelkező részben foglaltak szerint visszautasította.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában,
122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 318. §-ában, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában, 54. §-ában és 58. § (1) vagy (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében, a Helyi
Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleményében
foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221.
§, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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dr. Mészár Erika
A Választási Iroda a mai napon 15. 46 perckor átvette az Arató János György független jelölt
ajánlóíveit, a független jelölt a 12 egyéni választókerületbe kérte a nyilvántartásba vételét.
Jelenleg az ellenőrzés a folyamatban van. Javasolja, hogy a sorolás esetében is történjen meg
dr. Galambos Károly
A legutóbb elutasított nemzetiségi jelöltek is szerepelnek a sorolási listában? Jelöltekké
válhatnak.
dr. Mészár Erika
Igen szerepelnek a szelvényen.
dr. Galambos Károly
Szavazásra teszi fel a közbenső jegyzőkönyvi döntést.
A Helyi Választási Bizottság 5 igen 0. nem szavazattal, (egyhangúlag), a következő 11/2019.
(09.09.) jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a sorolási szelvényen szerepeljen Arató
János György független jelölt neve a 12 egyéni választókerület jelöltjei között. A Helyi
Választási Bizottság Arató János György jelölt nyilvántartásba vételéről a törvényi
határidőben belül fog dönteni.
5. napirendi pont: Jelöltek sorrendjének sorsolása
dr. Mészár Erika
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1)
bekezdése értelmében a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a választási bizottság a bejelentett
jelöltek - annak a jelöltnek kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon,
16.00 óra után végzi el.
A Ve. 160. § (3) bekezdése értelmében, ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell
feltüntetni.
Két sorsoló edényt bocsát a Bizottság rendelkezésére, az egyikben a sorszámok, a másikban a
bejelentett jelöltek nevét tartalmazó szelvények kerültek elhelyezésre.
dr. Galambos Károly
Javasolja a Bizottság tagjainak, hogy választási típusonként végezzék el a sorsolást, először a
polgármesterjelölteket, utána az egyéni választókerületi jelölteket választókerületenként, majd
a nemzetiségi jelölteket nemzetiségenként sorsolja a Bizottság. A sorsolás meneteként
javasolja meghatározni: ülési sorrendben egymás után mindenki húzzon egy szelvényt a jelölt
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nevével, és hozzá egy szelvényt a sorszámmal mindaddig, amíg az edényekben szelvény
található. Javasolja erről jegyzőkönyvi döntés meghozatalát. Szavazásra teszi fel a döntést.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 12/2019.(09.09.) sz.
jegyzőkönyvi döntésével 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő jegyzőkönyvbe foglalt
döntést hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a sorsolás
rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a Bizottság tagjai meggyőződnek arról, hogy valamennyi polgármesterjelölt,
egyéni képviselőjelölt és nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölt neve
szerepel-e a sorsolási szelvényeken.
b) Borítékba helyezik a jelöltek nevét tartalmazó szelvényeket.
c) Először a polgármesterjelölteket, utána az egyéni választókerületi jelölteket
választókerületenként,
ezt
követően
a
nemzetiségi
önkormányzati
képviselőjelölteket nemzetiségenként sorsolja a Bizottság.
d) A sorban következő tag először egy sorszámot húz ki, majd az ehhez tartozó jelölt
nevét. A Bizottság tagjai ülési sorrendben, egymást követően húzzák ki a
sorszámot és a jelöltek nevét tartalmazó szelvényeket mindaddig, amíg a sorsolást
biztosító eszközökben szelvény és boríték található.
Kisebbségi vélemény: A Bizottság a fenti rendben végrehajtja a sorsolást.
dr. Galambos Károly
Felolvassa a kialakult sorrendet, majd szavazásra teszi fel a határozatokat.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 89/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019 évi általános
választásán bejelentett polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám
1

2

3

Jelölt

Jelölő szervezet

DR. SUDA DEZSŐ

FÜGGETLEN JELÖLT

DR. SÁRA BOTOND

FIDESZ-MAGYAR
POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

KÖRMENDI GÁBOR ATTILA

KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA
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4

5

FEHÉRVÁRI ZSOLT ISTVÁN

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

MOMENTUM
MOZGALOMDEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓMAGYAR
SZOCIALISTA
PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA

PIKÓ ANDRÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve
listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét
jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére
rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy
jelölt, illetve lista van.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. §
(1)-(2) bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
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jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 239. §ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 90/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 01. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

1.

2.

3.

Jelölt

Jelölő szervezet

KÖNCZÖL DÁVID

MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM

DR. SZILÁGYI DEMETER

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

MOLNÁR GÁBOR

KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
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bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 01.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 91/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 02. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

1.

2.

3.

Jelölt

Jelölő szervezet
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR
SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET
MÁS A POLITIKA-MAGYAR
SZOLIDARITÁS MOZGALOM

SÁTLY BALÁZS

EGRY ATTILA

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

KÖRMENDI GÁBOR ATTILA

KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
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Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 02.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.

Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 92/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 03. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám
Jelölt
Jelölő szervezet
DUDÁS ISTVÁNNÉ
1.
2.

MESTER MÁRTON TAMÁS

DR. ERŐSS GÁBOR

3.

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 03.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 93/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 04. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
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Sorszám

Jelölt

1.

STETTNER ISTVÁN

2.

ZENTAI OSZKÁR

3.

DR. FÜLÖP EDINA

Jelölő szervezet
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR
SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET
MÁS A POLITIKA-MAGYAR
SZOLIDARITÁS MOZGALOM
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 04.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 94/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 05. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

1.

BARANYI KRISZTIÁN

2.

BALOGH ISTVÁN

3.

GONDOS JUDIT

Jelölő szervezet
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 05.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
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bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 95/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 06. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

1.

MEZEI BÉLA

2.

SÁNTHA PÉTERNÉ

3.

SZABÓ MARGIT

Jelölő szervezet
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR
SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET
MÁS A POLITIKA-MAGYAR
SZOLIDARITÁS MOZGALOM
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
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képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 06.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 96/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 07. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

1.

SOÓS GYÖRGY

2.

HERMANN GYÖRGY

3.

ÓDOR ILONA KATALIN

Jelölő szervezet
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
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határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 07.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 97/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 08. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

1.

SZALÓKI LÁSZLÓ

2.

VÖRÖS TAMÁS

3.

CZEGLÉDY ÁDÁM

Jelölő szervezet
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
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törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 08.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 98/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 09. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

1.

GUZS GYULA

2.

SOÓS ÁDÁM

Jelölő szervezet
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA
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3.

MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM

SZILI-DARÓK ILDIKÓ

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 09.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 99/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 10. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

Jelölő szervezet

1.

TÓTH ERZSÉBET

2.

KAISER JÓZSEF

3.

CAMARA-BERECZKI FERENC
MIKLÓS

KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 10.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
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bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 100/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 11. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

1.

MIKÓ KÁROLY

2.

DR. FERENCZ ORSOLYA

3.

HOMOLYA BERNADETT

Jelölő szervezet
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR
SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET
MÁS A POLITIKA-MAGYAR
SZOLIDARITÁS MOZGALOM
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
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képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 11.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 101/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerület 12. sz. egyéni választókerületében bejelentett egyéni választókerületi jelöltek
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

Jelölő szervezet

1.

DEMETERNÉ BLAHA VIKTÓRIA

2.

DR. SÁRA BOTOND

3.

SZARVAS KOPPÁNY BENDEGÚZ

4.

ARATÓ JÁNOS GYÖRGY

KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKAMAGYAR SZOLIDARITÁS
MOZGALOM
FÜGGETLEN JELÖLT

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
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elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista
van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.)
IM rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve
főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. A
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és
az általa nyilvántartásba vett 12.sz. egyéni választókerületi jelöltek sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és
(2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 304. § c) pontjában, 307/G. § (1)-(2)
bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM 34. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 102/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt
1 BOTOS SÁNDOR
2 DÁVID LAJOS
3 VARGÁNÉ DÁVID MÁRIA
4 FARKAS SÁNDOR 1959
5 JÓNÁS BERTALANNÉ
6 KATHY-HORVÁTH LAJOS
7 CSORBA ZOLTÁN
8 SZŰCS GYULA

Jelölő szervezet
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Roma Polgárjogi Mozgalom B.A.-Z. Megyei Szervezete
Roma Polgárjogi Mozgalom B.A.-Z. Megyei Szervezete
"Lungo Drom" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség
Nemzeti Roma Összefogás
„Eötvös József” Cigány-Magyar
Pedagógiai Társaság
Nemzeti Roma Összefogás
Roma Polgárjogi Mozgalom B.A.-Z. Megyei Szervezete
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9 FARKAS DEZSŐ JÓZSEF
10 HORVÁTH GYÖNGYI
11 CSEH JÁNOS FERENC
12 VARGA FERENC
13 DUDOMA SÁNDOR
14 ALBAYRAK-RAMMER NIKOLETT
15 NÉMETH OTTÓ
16 RÁCZ SZILÁRD
17 GYŐRFI ATTILA
18 BENGA-OLÁH TIBOR
19 FARKAS SÁNDOR 1989
20 BOROS GYÖRGY
21 MÉSZÁROS GYULA
22 RÓNYAI-SASS IMRE
23 LAKATOS MIHÁLY
24 BOROS JÓZSEF
25 LAKATOS BÉLA
26 SZÁVA VINCE
27 GYŐRFI KRISZTIÁN
28 FARKAS SÁNDORNÉ
29 RADICS KATALIN
30 CSIKÓS ÉVA

Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
Nemzeti Roma Összefogás
"Lungo Drom" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség
„Eötvös József” Cigány-Magyar
Pedagógiai Társaság
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
„Eötvös József” Cigány-Magyar
Pedagógiai Társaság
"Lungo Drom" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
„Eötvös József” Cigány-Magyar
Pedagógiai Társaság
Nemzeti Roma Összefogás
Roma Polgárjogi Mozgalom B.A.-Z. Megyei Szervezete
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Roma Polgárjogi Mozgalom B.A.-Z. Megyei Szervezete
Magyarországi Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
"Lungo Drom" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség
Nemzeti Roma Összefogás
„Eötvös József” Cigány-Magyar
Pedagógiai Társaság

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
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törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
roma nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 103/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt
1 KOLOZSI LAJOS
2 KALICOV GIZELLA

Jelölő szervezet
Magyarországi Bolgárok
Egyesülete
Magyarországi Bolgárok
Egyesülete
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Magyarországi Bolgárok
Egyesülete

3 ANDONOV ALEKSZI

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 104/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

Jelölő szervezet
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GÖRÖG IFJÚSÁGI
EGYESÜLET
Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesület
MAGYAR-GÖRÖG
TUDOMÁNYOS
Kulturális Üzleti Tanács
Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesület
MAGYAR-GÖRÖG
TUDOMÁNYOS
Kulturális Üzleti Tanács
MAGYAR-GÖRÖG
TUDOMÁNYOS
Kulturális Üzleti Tanács
Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesület

1 CANGOSZ IOANNIS
2 TOPALIDIS LÁSZLÓ
3 DR. KARABOUTA IRENE
4 ARGIRÁSZ MÁRIA
5 SAINIDIS DIMITRIOS

6 LENKEY PETROSZ
7 BOZONASZ IRINI

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
görög nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
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Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 105/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

Jelölő szervezet

BERKECZNÉ JUSZKIEWICZ
1
ROMANA

Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület
Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület
Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület
Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület

2 FILÓ JÁNOSNÉ
3 SZIVA WANDA
4 NAGYNÉ TRZCINSKA RENATA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
86

A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 106/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

Jelölő szervezet
Örmény Kulturális és
Információs Központ Egyesület
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
Örmény Kulturális és
Információs Központ Egyesület
Örmény Kulturális és
Információs Központ Egyesület

1 BAKODI PÉTER
2 BÓDIS ALPÁR ANDRÁS
3 KIRÁLY ZOLTÁN
4 ESZTERGÁLY ZSÓFIA ZITA
5 VARGA BERNADETT ANNA
6 VARGA GYÖRGY

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
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32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 107/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt
1 DR. CSERNYÁK GÁBOR
2 HÉJJÁNÉ RÁTKAI ZITA
3 BUKA ADRIENN ILONA
4 KINCSES ISTVÁN ANDRÁS
5 DR. NAGY ZOLTÁN
6 KŐRÖSI ISTVÁN RÓBERT
7 VÉGH CSABA
8 DR. DADY KÁLMÁN

Jelölő szervezet
Budapesti Román Egyesület
Budapesti Román Egyesület
"Összefogás a Magyarországi
Románokért" Egyesület
Budapesti Román Egyesület
"Összefogás a Magyarországi
Románokért" Egyesület
"Összefogás a Magyarországi
Románokért" Egyesület
"Összefogás a Magyarországi
Románokért" Egyesület
Budapesti Román Egyesület

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
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I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
román nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 108/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt
1 SPIEGELHALTER LÍVIA
2 DR. LJAVINYEC SZTYEPÁN
3 LJAVINYEC NINA DOMINIKA

Jelölő szervezet
Hodinka Antal Országos Ruszin
Értelmiségi Egyesület
Hodinka Antal Országos Ruszin
Értelmiségi Egyesület
Hodinka Antal Országos Ruszin
Értelmiségi Egyesület

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
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sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 109/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt
1 VECIC ALEXANDRA
2 KRKELJICS MIRKÓ MITÁR

Jelölő szervezet
Szerb Szövetség
Szerb Szövetség-Srpski ForumBattonyai Szerb EgyesületLórévi Egyesület NHKE
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3
4
5
6
7

RUSZ MÁRK
GÁL VIKTÓRIA
OLÁH GERGELY
DR. CSANÁDI KATALIN
SARIC AIDA

Srpski Forum
Krug Művészeti Egyesület
Krug Művészeti Egyesület
Krug Művészeti Egyesület
Srpski Forum

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 110/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt
1
2
3
4

Jelölő szervezet

KÁPOLNAI KÁZMÉR
SZELÉNYI GYÖRGYNÉ
GULÁCSINÉ FABULYA HILDA
GEDŐ GYÖRGYNÉ

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus
IDENTITA Szlovák Egyesület

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 111/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

Jelölő szervezet
Csongrád Megyei Ukránok
Kulturális Egyesülete
Magyarországi Ukrán Kulturális
Egyesület
Magyarországi Ukrán Kulturális
Egyesület
Csongrád Megyei Ukránok
Kulturális Egyesülete
Magyarországi Ukrán Kulturális
Egyesület
Csongrád Megyei Ukránok
Kulturális Egyesülete

1 KALMÁR ZOLTÁNNÉ
2 PETRUSINEC MÁRIA
3 TILNYÁK LJUBOV
4 HERÉDI LÁSZLÓ
5 HERÉDI LÁSZLÓNÉ
6 VESELÉNYI KRISZTINA

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
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(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 112/2019. (09.09.) sz.
határozatával 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII.
kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán bejelentett
nemzetiségi önkormányzati jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg.
Sorszám

Jelölt

Jelölő szervezet

1 DR. SZABADKAI ATTILA CSABA
2 CSATÁRI ILONA GABRIELLA
3 VARGA GÁBOR VILMOS

Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége,
Egyesület
Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége,
Egyesület
Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége,
Egyesület

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek
sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló
határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
32. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a
jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el
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A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. kerületi
német nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjainak 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati jelöltek
sorsolását elvégezte.
II.
A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. §
(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. §-ban, 311. § (1) bekezdés c)
pontjában, 318. §-ában, az 21/2019. (VII. 2431.) IM 32. § (1) bekezdésében foglaltakon, a
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon
alapul.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

6. napirendi pont: Egyebek
dr. Galambos Károly
Megnyitja a napirendi pont tárgyalását és megadja a szót a HVI képviselőjének.
dr. Mészár Erika
Tájékoztatom a Tisztelt Választási Bizottságot, hogy Rimán Edina jegyző, a Helyi Választási
Iroda vezetője a Magyar Nemzet 2019. szeptember 9-i számában megjelent „Csalásra építheti
kampányát Budapesten az ellenzék” című vezércikke alapján feljelentést tett személyes
adattal visszaélés (Btk. 219. § (1) bekezdés) és a választás rendje elleni bűncselekmény (Btk.
350.§) elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen a Budapesti
Rendőrfőkapitányságon és felkéri a tisztelt Választási Bizottságot, hogy ugyanezen cikk és a
rendelkezésre álló adatok alapján - jogosulatlan adatkezelés miatt - a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság felé tegyen bejelentést.

dr. Galambos Károly
A sajtóban megjelent hír a Józsefvárosi Választási Bizottság hatáskörét érinti. A jelenlegi
információk azok, amelyek a vonatkozó sajtótermékben vannak. Nem javasolja, hogy a
Választási Bizottság is tegyen feljelentést. Hatáskörét nem lehetne azonban elvitatni. Egyetért
azzal, hogy jegyzőkönyvi határozatban tegyen bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság felé és kezdeményezzen vizsgálatot a személyes adatok
megsértésé ügyében a sajtóban megjelentek miatt.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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A Helyi Választási Bizottság 5 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő 13/2019.
(09.09.) jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Nemzet 2019. szeptember 09.
napján megjelent „Csalásra építheti kampányát Budapesten az ellenzék” című
vezércikke alapján bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnak, hogy feltételezése szerint a Momentum Mozgalom, a Demokratikus
Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más
a Politika párt jelöltállításhoz szükséges ajánlásgyűjtése során a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll és kéri a Hatóságot, hogy bejelentésével összefüggésben a vizsgálatot folytassa le
és szólítsa fel az adatkezelőket a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére.
A Helyi Választási Bizottság felhatalmazza a Helyi Választási Bizottság elnökét a
bejelentés aláírására.
Kisebbségi vélemény: dr. Gőz Gabriella megszavazta, hogy forduljanak az Adatvédelmi
Hatósághoz, de azzal azonban nem ért egyet, hogy a jogsérelem megtörtént.
dr. Mészár Erika
Javasolja, hogy a bizottság következő ülésének tervezett ülésnek időpontjában állapodjanak
meg.
dr. Galambos Károly
Megállapítja a bizottsági tagok megállapodása szerint, hogy a bizottság következő ülését
2019.09.11. (szerdán) 17.00 órakor tartja.
Több kérdés, észrevétel nem lévén 20 óra 10 perckor az ülést berekeszti.
K. m. f.

_______________________________
dr. Galambos Károly

________________________________
Danyiné Vámosi Gabriella

_______________________________
Tavaszi Józsefné

________________________________
dr. Lóránth József

_______________________________
dr. Gőz Gabriella

_______________________________
dr. Mészár Erika
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_______________________________
dr. Balla Katalin

_______________________________
dr. Kiss Marietta

_______________________________
Mátraházi Judit

_______________________________
Czira Éva
jegyzőkönyvvezető

Határozatok nyilvánosságra hozatala:
Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés:
___________________________ (dátum) ___________________________ (HVI aláírása)
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