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JEGYZŐKÖNYV 
 

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

2019. évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL 

 

Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 11-én 

17.00 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest 

VIII. Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 7. 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  

(17 óra 14 percig) 

 

Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna mb. tag -  Közös Értékek Pártja 

 

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: Benga Oláh Tibor 

Távolmaradását bejelentette: - 

 

dr. Galambos Károly 
Megállapítja, hogy a Bizottság kiegészült Pongrácz Erzsébet Zsuzsánnával, a Közös Értékek 

Pártja megbízásából. Az esküt 2019. szeptember 10-én letette. Megállapítja, hogy a Bizottság 

6 tagúra bővült. A tagok közül jelen van 6 fő, így a Bizottság határozatképes. A Bizottság 

2019. évi 7. ülését 17.00-kor megnyitja.  

 

Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére: 

1. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi jelölt(ek) 

nyilvántartásba vétele 

2. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület nemzetiségi jelölt(ek) 

nyilvántartásba vétele 

3. napirendi pont: Bírság kiszabása le nem adott ajánlóívek miatt 

4. napirendi pont: Kifogás elbírálása 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

A Bizottság a napirendet  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.  
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1. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi jelölt(ek) 

nyilvántartásba vétele 

 

1.1. Budapest Főváros VIII. kerület 12. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Arató János György független jelölt 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 10 db ajánlóívet.  

 

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 113/2019. (09.11.) számon 6 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 Arató János György független jelöltet 

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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 
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Arató János György (………………………………………………) független jelölt 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 10 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 8 db ajánlóív 

ellenőrzése során 46 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (46 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. §-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. 
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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 János 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, 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. 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. 
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dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot a nemzetiségi jelöltek nyilvántartásba vételi kérelmeiről. 

 

17. 07 órakor dr. Gőz Gabriella elhagyta a Bizottság ülését, 17. 09 órakor visszaérkezett a 

Bizottság ülésére.   

 

A Roma nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Nemzeti Roma Összefogás – Csorba Zoltán András 

Nemzeti Roma Összefogás – Dudoma Sándor 

Nemzeti Roma Összefogás – Rónyai-Sass Imre 

Nemzeti Roma Összefogás – Radics Katalin 

Nemzeti Roma Összefogás – Jónás Bertalanné 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az alábbi roma nemzetiségi jelöltek esetében az ellenőrzés 

során a HVI nem talált 28 érvényes ajánlást, így javasolja elutasítani a nyilvántartásba vételi 

kérelmeket:   

 

 

Roma nemzetiség jelöltjei: 

 

Fiatal Romák Országos Szövetsége – Győrfi Krisztián (visszautasítás) 

Fiatal Romák Országos Szövetsége – Cseh János Ferenc (visszautasítás) 

Fiatal Romák Országos Szövetsége – Győrfi Attila (visszautasítás) 

Fiatal Romák Országos Szövetsége – Horváth Gyöngyi (visszautasítás) 

Fiatal Romák Országos Szövetsége – Varga Ferenc (visszautasítás) 

 

 

Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete – Szűcs Gyula (visszautasítás) 

Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete – Lakatos Mihály (visszautasítás) 

Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete – Lakatos Béla (visszautasítás) 

Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete – Dávid Lajos (visszautasítás) 

Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete – Vargáné Dávid Mária 

(visszautasítás) 

 

 

 „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség – Farkas Sándor 

(visszautasítás) 

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség – Farkas Sándor 

(visszautasítás) 

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség – Farkas Sándorné  

(visszautasítás) 

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség – Albayrak-Rammer 

Nikolett  (visszautasítás) 

 

 

 

A Román nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Budapesti Román Egyesület – Dr. Csernyák Gábor 
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„Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület – Kőrösi István Róbert 

 

 

A Szerb nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Srpski Forum Egyesület – Saric Aida 

Srpski Forum Egyesület – Rusz Márk 

Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület, Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális 

Egyesület, Srpski Forum Egyesület, Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület – Krkeljics Mirkó Mitár  

KRUG Művészeti Egyesület – Oláh Gergely 

KRUG Művészeti Egyesület – Dr. Csanády Katalin 

KRUG Művészeti Egyesület – Gál Viktória 

 

 

A Lengyel nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület – Berkeczné Juszkiewicz Romana 

 

 

A Német nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte:  

Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület – Varga Gábor Vilmos 

Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület – Csatári Ilona 

Gabriella 

Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület – Dr. Szabadkai Attila 

Csaba 

 

Az Örmény nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – Király Zoltán 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – Bódis Alpár András 

 

 

Az Ukrán nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete – Herédi László 

Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete – Herédi Lászlóné 

Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete – Veselényi Krisztina 

 

 

Az Görög nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Görög Ifjúsági Egyesület – Cangosz Ioannis 

Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács – Lenkey Petrosz 

Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács – Sainidis Dimitrios 

Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács – Dr. Karabouta Irene 

 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

 

 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 114/2019. (09.11.) számon 6 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 

Csorba Zoltán Andrást a Nemzeti Roma Összefogás 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Csorba Zoltán András (…………………………………………………….) a Nemzeti 

Roma Összefogás 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 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 8 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság 270/2019. számú határozatával a Nemzeti Roma Összefogás 

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.  
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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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 31 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 jelölt az A6 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Zoltán 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 31 ajánlás érvényes, 5 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 az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 115/2019. (09.11.) számon 6 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 

Dudoma Sándort a Nemzeti Roma Összefogás 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, 
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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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Dudoma Sándor (…………………………………………………….) a Nemzeti Roma 

Összefogás 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 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 5 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 270/2019. számú határozatával a Nemzeti Roma Összefogás 

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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 31 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 
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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 31 ajánlás érvényes, 3 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.  
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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, 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 az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 116/2019. (09.11.) számon 6 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 

Rónyai-Sass Imrét a Nemzeti Roma Összefogás 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 

14. napján (szombaton) 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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I n d o k o l á s 

 

I. 

Rónyai-Sass Imre (…………………………………………………….) a Nemzeti Roma 

Összefogás 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 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 5 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 270/2019. számú határozatával a Nemzeti Roma Összefogás 

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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 29 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.  
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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 29 ajánlás érvényes, 5 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 

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. Gőz Gabriella bejelentette, hogy a Bizottság ülését fél órára elhagyja. A Bizottsági ülést 

17.14 órakor elhagyta. 

 

Dr. Galambos Károly 

Elmondja, hogy a Bizottság létszáma 5 főre csökkent.  

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 117/2019. (09.11.) 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 

Radics Katalint a Nemzeti Roma Összefogás 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Radics Katalin (…………………………………………………….) a Nemzeti Roma 

Összefogás 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 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 5 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 270/2019. számú határozatával a Nemzeti Roma Összefogás 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozat jogerős. 

 

II. 
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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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 31 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 31 ajánlás érvényes, 4 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. 
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(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 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 118/2019. (09.11.) 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 

Jónás Bertalannét a Nemzeti Roma Összefogás jelölő szervezet települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.  
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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 2019. szeptember 

14. napján (szombaton) 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. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Jónás Bertalanné (…………………………………………………….) a Nemzeti Roma 

Összefogás 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 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 5 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 270/2019. számú határozatával a Nemzeti Roma Összefogás 

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. 
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A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 31 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 31 ajánlás érvényes, 4 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. 
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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 az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 119/2019. (09.11.) 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 

Győrfi Krisztiánt a Fiatal Romák Országos Szövetsége 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  

14. napján (szombaton) 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 
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telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Győrfi Krisztián (…………………………………………………….) a Fiatal Romák 

Országos Szövetsége 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A Heves 

Megyei Területi Választási Bizottság a 7/2019. (VIII.02.) számú határozatával a Fiatal 

Romák Országos Szövetségét, 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 3 db ajánlóív 

ellenőrzése során 13 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 13 ajánlás érvényes, 2 ajánlás nem felel meg a Ve. 

122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  
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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 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. 

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 
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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 az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 120/2019. (09.11.) 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 

Cseh János Ferencet a Fiatal Romák Országos Szövetsége 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Cseh János Ferenc (…………………………………………………….) a Fiatal Romák 

Országos Szövetsége 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A Heves 

Megyei Területi Választási Bizottság a 7/2019. (VIII.02.) számú határozatával a Fiatal 
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Romák Országos Szövetségét, 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 3 db ajánlóív 

ellenőrzése során 16 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 16 ajánlás érvényes, 7 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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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 121/2019. (09.11.) 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 

Győrfi Attilát a Fiatal Romák Országos Szövetsége 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Győrfi Attila (…………………………………………………….) a Fiatal Romák Országos 

Szövetsége 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 09. 

napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A Heves Megyei Területi 

Választási Bizottság a 7/2019. (VIII.02.) számú határozatával a Fiatal Romák Országos 

Szövetségét, 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. 
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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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 18 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 18 ajánlás érvényes, 2 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. 

 

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, 

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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 122/2019. (09.11.) 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 

Horváth Gyöngyit a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet települési 

nemzetiségi önkormányzati jelöltjekénti nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet 

visszautasítja.  
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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 2019. szeptember  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Horváth Gyöngyi (…………………………………………………….) a Fiatal Romák 

Országos Szövetsége 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A Heves 

Megyei Területi Választási Bizottság a 7/2019. (VIII.02.) számú határozatával a Fiatal 

Romák Országos Szövetségét, 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. 
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A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 3 db ajánlóív 

ellenőrzése során 16 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 16 ajánlás érvényes, 7 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. 

 

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. 
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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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 123/2019. (09.11.) 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 

Varga Ferencet a Fiatal Romák Országos Szövetsége 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  

14. napján (szombaton) 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 
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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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Varga Ferenc (…………………………………………………….) a Fiatal Romák 

Országos Szövetsége 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 5 db ajánlóívet. A Heves 

Megyei Területi Választási Bizottság a 7/2019. (VIII.02.) számú határozatával a Fiatal 

Romák Országos Szövetségét, 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 3 db ajánlóív 

ellenőrzése során 17 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. 
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A Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását 

követően megállapította, hogy azok közül 17 ajánlás érvényes, 4 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. 

 

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.  
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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, 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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 124/2019. (09.11.) 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 

Szűcs Gyulát a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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  

14. napján (szombaton) 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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I n d o k o l á s 

 

I. 

Szűcs Gyula (…………………………………………………….) a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A 

Nemzeti  Választási Bizottság a 316/2019. számú határozatával a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezetét, 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 4 db ajánlóív 

ellenőrzése során 26 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 26 ajánlás érvényes, 4 ajánlás nem felel meg a Ve. 

122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  
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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 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. 

 

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 
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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 az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 125/2019. (09.11.) 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 

Lakatos Mihályt a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Lakatos Mihály (…………………………………………………….) a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete jelölő szervezet jelöltje a Budapest Főváros VIII. 

kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

települési nemzetiségi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 
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VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A 

Nemzeti  Választási Bizottság a 316/2019. számú határozatával a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezetét, 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 4 db ajánlóív 

ellenőrzése során 26 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 26 ajánlás érvényes, 6 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, 
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a) hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevét a nemzetiség nyelvén is 

tartalmazza, 

b) 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.) 

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  
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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 az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 126/2019. (09.11.) 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 

Lakatos Bélát a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Lakatos Béla (…………………………………………………….) a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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) 
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2019. szeptember 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A 

Nemzeti  Választási Bizottság a 316/2019. számú határozatával a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezetét, 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 4 db ajánlóív 

ellenőrzése során 26 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 26 ajánlás érvényes, 4 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, 



42 

 

b) 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.) 

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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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 127/2019. (09.11.) 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 

Dávid Lajost a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Dávid Lajos (…………………………………………………….) a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A 

Nemzeti  Választási Bizottság a 316/2019. számú határozatával a Roma Polgárjogi 

Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezetét, 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.  
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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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 26 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 nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben, 

tekintettel arra, hogy a nála lévő összesen 11 db ajánlóívből, 1 db-ot 2019. szeptember 9-én 

16.00 óra után nyújtott be.  

 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 a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását 

követően megállapította, hogy azok közül 26 ajánlás érvényes, 9 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. 

 

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. 
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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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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 128/2019. (09.11.) 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 

Vargáné Dávid Máriát a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Vargáné Dávid Mária (…………………………………………………….) a Roma 

Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 316/2019. számú határozatával a Roma 

Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezetét, 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.  
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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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 26 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 nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben, 

tekintettel arra, hogy a nála lévő összesen 11 db ajánlóívből, 1 db-ot 2019. szeptember 9-én 

16.00 óra után nyújtott be.  

 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 a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását 

követően megállapította, hogy azok közül 26 ajánlás érvényes, 5 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. 

 

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. 
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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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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 129/2019. (09.11.) 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 Sándort a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetség 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Farkas Sándor (…………………………………………………….) a „LUNGO DROM” 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 8 

db ajánlóívet. A Nemzeti  Választási Bizottság a 196/2019. számú határozatával a „LUNGO 

DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetséget, 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.  
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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 16 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 16 ajánlás érvényes, 15 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. 

 

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, 

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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 130/2019. (09.11.) 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 Sándort a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetség jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjekénti 

nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet visszautasítja.  
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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 2019. szeptember  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Farkas Sándor (…………………………………………………….) a „LUNGO DROM” 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 6 

db ajánlóívet. A Nemzeti  Választási Bizottság a 196/2019. számú határozatával a „LUNGO 

DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetséget, 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. 
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A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 6 db ajánlóív 

ellenőrzése során 19 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 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 a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását 

követően megállapította, hogy azok közül 19 ajánlás érvényes, 21 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. 

 

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, 
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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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 131/2019. (09.11.) 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 Sándornét a LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetség 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  

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Farkas Sándorné (…………………………………………………….) a „LUNGO DROM” 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 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 09. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 7 

db ajánlóívet. A Nemzeti  Választási Bizottság a 196/2019. számú határozatával a „LUNGO 

DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetséget, 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 4 db ajánlóív 

ellenőrzése során 12 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. 
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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 a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását 

követően megállapította, hogy azok közül 12 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. 

 

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 
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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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 132/2019. (09.11.) 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 

Albayrak-Rammer Nikolettet a LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség 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  

14. napján (szombaton) 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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I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Albayrak-Rammer Nikolett (…………………………………………………….) a 

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 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 09. napján, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 8 db ajánlóívet. A Nemzeti  Választási Bizottság a 196/2019. számú 

határozatával a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetséget, 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 4 db ajánlóív 

ellenőrzése során 15 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 15 ajánlás érvényes, 17 ajánlás nem felel meg a Ve. 

122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  
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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 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. 

 

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 
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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 133/2019. (09.11.) 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. Csernyák Gábort a Budapesti Román 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Dr. Csernyák Gábor (…………………………………………………….)Budapesti Román 

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 
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Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 212/2019. számú határozatával a 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 2 db ajánlóív 

ellenőrzése során 9 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 9 ajánlás érvényes, 0 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 134/2019. (09.11.) 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 

Kőrösi István Róbertet 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Kőrösi István Róbert (…………………………………………………….) 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 09. 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. 
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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 6 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 6 ajánlás érvényes, 1 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 
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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 135/2019. (09.11.) 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 

Saric Aidát a Srpski Forum 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 

14. napján (szombaton) 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 
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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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Saric Aida (…………………………………………………….) a Srpski Forum Egyesület  

jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szerb nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi 

Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 

09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez 

benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 245/2019. 

számú határozatával  a Srpski Forum 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 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 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 

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 136/2019. (09.11.) 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 

Rusz Márkot a Srpski Forum 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Rusz Márk (…………………………………………………….) a Srpski Forum Egyesület  

jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szerb nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi 

Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 

09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez 

benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 245/2019. 

számú határozatával  a Srpski Forum Egyesületet, 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 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 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 
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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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 137/2019. (09.11.) 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 

Krkeljics Mirkó Mitárt a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület, Nemzetiségi 

Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Srpski Forum Egyesület, Battonyai Szerb 
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Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület jelölő szervezetek 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Krkeljics Mirkó Mitár (…………………………………………………….) a Szerb 

Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület, Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális 

Egyesület, Srpski Forum Egyesület, Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület jelölő szervezetek jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szerb 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi 

Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság 256/2019. számú határozatával, 254/2019. számú határozatával 

245/2019. számú határozatával és 250/2019. számú határozatával a Szerb Szövetség – 

Szerbek Szövetsége Egyesületet, Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesületet, 

Srpski Forum Egyesületet, Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú 

Egyesületet, mint jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 138/2019. (09.11.) 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 

Oláh Gergelyt a KRUG Művészeti 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 

14. napján (szombaton) 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 
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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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Oláh Gergely (…………………………………………………….) a KRUG Művészeti 

Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szerb nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási 

Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 1 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 243/2019. számú határozatával a KRUG Művészeti 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 6 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 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 6 ajánlás érvényes, 2 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 139/2019. (09.11.) 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 Dr. 

Csanády Katalint a KRUG Művészeti 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Dr. Csanády Katalin (…………………………………………………….) a KRUG 

Művészeti Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szerb 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi 

Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 1 db ajánlóívet. A 
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Nemzeti Választási Bizottság 243/2019. számú határozatával a KRUG Művészeti 

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 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.) 
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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. 

 

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 140/2019. (09.11.) 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 Gál 
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Viktóriát a KRUG Művészeti 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Gál Viktória (…………………………………………………….) a KRUG Művészeti 

Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szerb nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási 

Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 1 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 243/2019. számú határozatával a KRUG Művészeti 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 
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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 6 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 6 ajánlás érvényes, 2 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. 
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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 141/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Berkeczné Juszkiewicz Romanat a Magyarországi Bem József Lengyel 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 

14. napján (szombaton) 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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I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Berkeczné Juszkiewicz Romana (…………………………………………………….) a 

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület jelölő szervezet jelöltje 

Budapest Főváros VIII. kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

általános választásán kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján 

települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 3 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 193/2019. számú 

határozatával a Magyarországi Bem József Lengyel 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 4. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület lengyel 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 5 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (5 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 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. 
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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 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 5 ajánlás érvényes, 1 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 142/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Varga Gábor Vilmost az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, 

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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Varga Gábor Vilmos (…………………………………………………….) az Észak-

magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelölő szervezet jelöltje 

Budapest Főváros VIII. kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

általános választásán kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján 
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települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 308/2019. számú 

határozatával az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok 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 5. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület német 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 2 db ajánlóív 

ellenőrzése során 10 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 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 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 10 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 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 143/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Csatári Ilona Gabriellát az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, 

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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Csatári Ilona Gabriella (…………………………………………………….) az Észak-

magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelölő szervezet jelöltje 

Budapest Főváros VIII. kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

általános választásán kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján 

települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 308/2019. számú 

határozatával az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok 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 5. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület német nemzetiségi 

önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges. 
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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 2 db ajánlóív 

ellenőrzése során 11 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 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 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 Ilona 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 11 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 144/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán Dr. 

Szabadkai Attila Csabát az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, 

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. 
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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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Dr. Szabadkai Attila Csaba (…………………………………………………….) az Észak-

magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelölő szervezet jelöltje 

Budapest Főváros VIII. kerületi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

általános választásán kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján 

települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 2 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 308/2019. számú 

határozatával az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok 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 5. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület német 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 2 db ajánlóív 

ellenőrzése során 11 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 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 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 11 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.  
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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, 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 145/2019. (09.11.) 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 

Király Zoltánt 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 

14. napján (szombaton) 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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I n d o k o l á s 

 

I. 

Király Zoltán (…………………………………………………….) 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 Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 215/2019. számú határozatával az 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 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. 
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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 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.  

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 146/2019. (09.11.) 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 

Bódis Alpár Andrást 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Bódis Alpár András (…………………………………………………….) 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 Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 215/2019. számú határozatával az Erdélyi 
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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 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.  

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. 

 

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 147/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Herédi Lászlót a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete 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 

14. napján (szombaton) 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. 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Herédi László (…………………………………………………….) a Csongrád Megyei 

Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi 

ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 

db ajánlóívet. A Csongrád Megyei Területei Választási Bizottság 8/2019. (VIII.14.) TVB 

határozatával a Csongrád Megyei Ukránok 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 13. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület ukrán nemzetiségi 

önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges. 
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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 Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

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 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, 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, 
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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 148/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Herédi Lászlónét a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Herédi Lászlóné (…………………………………………………….) a Csongrád Megyei 

Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi 

ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 

db ajánlóívet. A Csongrád Megyei Területei Választási Bizottság 8/2019. (VIII.14.) TVB 

határozatával a Csongrád Megyei Ukránok 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 13. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület ukrán 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 Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

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 



102 

 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt követelményekre. 

 

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, 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 149/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Veselényi Krisztinát a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete 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 

14. napján (szombaton) 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. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Veselényi Krisztina (…………………………………………………….) a Csongrád 

Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. 

kerületi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 
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kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 

db ajánlóívet. A Csongrád Megyei Területei Választási Bizottság 8/2019. (VIII.14.) TVB 

határozatával a Csongrád Megyei Ukránok 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 13. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület ukrán 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 Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

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 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 
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megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 7 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 

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 150/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Cangosz Ioannist a Görög Ifjúsági 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 

14. napján (szombaton) 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. 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Cangosz Ioannis (…………………………………………………….) a Görög Ifjúsági 

Egyesület jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi görög nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási 

Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 1 db ajánlóívet. A Fővárosi 

Választási Bizottság 83/2019. (VIII.28.) számú határozatával a Görög Ifjúsági 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 2. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület görög nemzetiségi 

önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges. 
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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 5 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (5 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 5 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, 
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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 151/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Lenkey Petroszt a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács 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 

14. napján (szombaton) 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 
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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. 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Lenkey Petrosz (…………………………………………………….) a Magyar-Görög 

Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 

db ajánlóívet. A Fővárosi Választási Bizottság 84/2019. (VIII.28.) számú határozatával a 

Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanácsot, 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 2. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület görög 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 2 db ajánlóív 

ellenőrzése során 5 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (5 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 
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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 5 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 

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  
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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 152/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Sainidis Dimitriost a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács 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 

14. napján (szombaton) 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. 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Sainidis Dimitrios (…………………………………………………….) a Magyar-Görög 

Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 2 

db ajánlóívet. A Fővárosi Választási Bizottság 84/2019. (VIII.28.) számú határozatával a 
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Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanácsot, 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 2. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület görög 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 5 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (5 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 5 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.) 
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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. 

 

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 153/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán Dr. 
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Karabouta Irenet a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács 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 

14. napján (szombaton) 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. 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

Dr. Karabouta Irene (…………………………………………………….) a Magyar-Görög 

Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. 

kerületi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 09. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 4 

db ajánlóívet. A Fővárosi Választási Bizottság 84/2019. (VIII.28.) számú határozatával a 

Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanácsot, 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 2. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület görög 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 
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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 5 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (5 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 5 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. 
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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 

 

 

3. napirendi pont: Bírság kiszabása le nem adott ajánlóívek miatt 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Ve. rendelkezései alapján a jelöltet állítani szándékozó 

jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási 

Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó 

ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. A határidő 2019. 

szeptember 9. volt, üres ajánlóívek esetén szeptember 10. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 

összesen 6 jelölt esetében nem kerültek hiánytalanul leadásra az átvett ajánlóívek, két jelölt 

határidőn túl adta le az ajánlást tartalmazó íveit, amiről a HVI jegyzőkönyvet vett fel.  

 

Csorba Zoltán   6 db 

Dávid Lajos    1 db 

Farkas Sándor   2 db 

Farkas Sándorné   1 db 

Molnár Gábor   1 db 

Vargáné Dávid Mária  1 db 

 

ajánlóívet nem adott le határidőben. 

 

A határozat mintákat az NVR rendszerből a HVI generálta, annak tartalmát a Nemzeti 

Választási Iroda határozta meg. 

 

dr. Galambos Károly  

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság le nem adott ajánlóívek utáni 

bírság megállapítása tárgyában 154/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

A Helyi Választási Bizottság - CSORBA ZOLTÁN polgármesterjelölt ajánlása érdekében 

ajánlóívet átvett - NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS (székhely: 3078 Bátonyterenye  

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 36) jelölő szervezet ügyében eljárva, a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására 

vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a 

következő határozatot: 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS 

jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a 

rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának a jelölt 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig 

legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Helyi Választási Bizottság a(z) NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS jelölő szervezetet 6000 

Ft, azaz Hatezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-

00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192098911. A bírság meg nem 

fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a  Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a 

Budapest VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 

63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 14-én (szombaton) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a 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 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai] 

[1] A(z) NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS jelölő szervezet CSORBA ZOLTÁN 

polgármesterjelölt ajánlása érdekében 70 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Helyi 

Választási Irodától. 
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[2] A Ve. 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani 

szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt 

bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt. 

[3] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a Ve. 307/G. § 

(1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. §-a alapján a 

polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni a Helyi 

Választási Bizottságnál. 

[4] A(z) NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS jelölő szervezet az ajánlóívek leadására 

vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, 

illetve 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig 6 darab ajánlóívet nem adott át a Helyi 

Választási Iroda részére. 

[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) NEMZETI ROMA 

ÖSSZEFOGÁS jelölő szervezet megsértette a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített 

ajánlóív átadására vonatkozó kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

II. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 301. §-án, a 307/G. § (1) és (2) 

bekezdésén, az IM rendelet 21. és 23. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) 

bekezdésén, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság le nem adott ajánlóívek utáni 

bírság megállapítása tárgyában 155/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

A Helyi Választási Bizottság - DÁVID LAJOS  jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - 

ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE (székhely: 3521 

Miskolc  KOROMHÁZI UTCA 28.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a roma települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására 

vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a 

következő határozatot: 
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A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM 

B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-

(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő 

szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási 

Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó 

ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

 

A Helyi Választási Bizottság a(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 

SZERVEZETE jelölő szervezetet 1000 Ft, azaz Egyezer forint összegű bírság 

megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-

00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192102838. A bírság meg nem 

fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a  Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a 

Budapest VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 

63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 14-én (szombaton) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a 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 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai] 

 

[1] A(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő 

szervezet - DÁVID LAJOS  települési nemzetiségi jelölt ajánlása érdekében 11 darab 

ajánlóívet vett át igénylése alapján a Helyi Választási Irodától. 

[2] A Ve. 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani 

szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt 

bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt. 
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[3] A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a Ve. 318. §-a és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási 

határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.)  IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a alapján a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 

legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni az illetékes helyi választási 

bizottságnál.  

[4] A(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő 

szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 

2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig 1 darab 

ajánlóívet nem adott át a Helyi Választási Iroda részére. 

[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) ROMA 

POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő szervezet 

megsértette a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív átadására vonatkozó 

kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

II. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

 

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 308. §-án, a 318. § (1)-(2) bekezdésein, az 

IM rendelet 18. és 20. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 

223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság le nem adott ajánlóívek utáni 

bírság megállapítása tárgyában 156/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

A Helyi Választási Bizottság - FARKAS SÁNDOR (……)  jelölt ajánlása érdekében 

ajánlóívet átvett - "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS 

POLGÁRI SZÖVETSÉG (székhely: 1081 Budapest 8 BEZERÉDI UTCA 17.) jelölő 

szervezet ügyében eljárva, a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése 

miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő határozatot: 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS 

CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő szervezet megsértette a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján 

alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet 

állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a Helyi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 
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A Helyi Választási Bizottság a(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY 

ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő szervezetet 2000 Ft, azaz Kettőezer 

forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-

00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192102192. A bírság meg nem 

fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a  Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a 

Budapest VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 

63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 14-én (szombaton) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a 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 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai] 

 

[1] A(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI 

SZÖVETSÉG jelölő szervezet - FARKAS SÁNDOR települési nemzetiségi jelölt ajánlása 

érdekében 8 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Helyi Választási Irodától. 

[2] A Ve. 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani 

szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt 

bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt. 

[3] A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a Ve. 318. §-a és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási 

határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.)  IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a alapján a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 

legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni az illetékes helyi választási 

bizottságnál.  

[4] A(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI 

SZÖVETSÉG jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv 

tanúsága szerint 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 10-én 16.00 

óráig 2 darab ajánlóívet nem adott át a Helyi Választási Iroda részére. 
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[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) "LUNGO DROM" 

ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő szervezet 

megsértette a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív átadására vonatkozó 

kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

II. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

 

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 308. §-án, a 318. § (1)-(2) bekezdésein, az 

IM rendelet 18. és 20. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 

223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság le nem adott ajánlóívek utáni 

bírság megállapítása tárgyában 157/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

A Helyi Választási Bizottság - FARKAS SÁNDORNÉ  jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet 

átvett - "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI 

SZÖVETSÉG (székhely: 1081 Budapest 8 BEZERÉDI UTCA 17.) jelölő szervezet ügyében 

eljárva, a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 

választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt 

kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő határozatot: 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS 

CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő szervezet megsértette a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján 

alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet 

állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a Helyi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

 

A Helyi Választási Bizottság a(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY 

ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő szervezetet 1000 Ft, azaz Egyezer 

forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-

00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192102200. A bírság meg nem 

fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 
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A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a  Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a 

Budapest VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 

63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 14-én (szombaton) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a 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 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai] 

 

[1] A(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI 

SZÖVETSÉG jelölő szervezet - FARKAS SÁNDORNÉ  települési nemzetiségi jelölt 

ajánlása érdekében 8 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Helyi Választási Irodától. 

[2] A Ve. 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani 

szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt 

bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt. 

[3] A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a Ve. 318. §-a és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási 

határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.)  IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a alapján a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 

legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni az illetékes helyi választási 

bizottságnál.  

[4] A(z) "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI 

SZÖVETSÉG jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv 

tanúsága szerint 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 10-én 16.00 

óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a Helyi Választási Iroda részére. 

[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) "LUNGO DROM" 

ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő szervezet 

megsértette a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív átadására vonatkozó 

kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

II. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

 

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 308. §-án, a 318. § (1)-(2) bekezdésein, az 

IM rendelet 18. és 20. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 
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223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság le nem adott ajánlóívek utáni 

bírság megállapítása tárgyában 158/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

A Helyi Választási Bizottság - MOLNÁR GÁBOR 01. számú egyéni választókerületi jelölt 

ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA (székhely: 1158 Budapest 

15 DRÉGELYVÁR U. 25. IV. 14.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására 

vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a 

következő határozatot: 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA jelölő 

szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, 

amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott 

összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának a jelölt bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a 

bejelentési határidőt követő napon. 

 

A Helyi Választási Bizottság a(z) KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA jelölő szervezetet 1000 Ft, 

azaz Egyezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-

00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192098937. A bírság meg nem 

fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a  Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a 

Budapest VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 

63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 14-én (szombaton) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A 
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fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai] 

 

[1] A(z) KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA jelölő szervezet MOLNÁR GÁBOR 01. számú egyéni 

választókerületi jelölt ajánlása érdekében 30 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Helyi 

Választási Irodától. 

[2] A Ve. 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani 

szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt 

bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt. 

[3] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a Ve. 307/G. § 

(1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. §-a alapján az egyéni 

választókerületi jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni a 

Helyi Választási Bizottságnál. 

[4] A(z) KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJA jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó 

átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, illetve 2019. 

szeptember 10-én 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a Helyi Választási Iroda 

részére. 

[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) KÖZÖS ÉRTÉKEK 

PÁRTJA jelölő szervezet megsértette a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív 

átadására vonatkozó kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

II. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

 

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 301. §-án, a 307/G. § (1) és (2) 

bekezdésén , az IM rendelet 21. és 23. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § 

(1) bekezdésén, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 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 le nem adott ajánlóívek utáni 

bírság megállapítása tárgyában 159/2019. (09.11.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

A Helyi Választási Bizottság - VARGÁNÉ DÁVID MÁRIA  jelölt ajánlása érdekében 

ajánlóívet átvett - ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE 

(székhely: 3521 Miskolc  KOROMHÁZI UTCA 28.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a roma 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az 

ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság 

tárgyában meghozta a következő határozatot: 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM 

B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-

(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő 

szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási 

Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó 

ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

 

A Helyi Választási Bizottság a(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 

SZERVEZETE jelölő szervezetet 1000 Ft, azaz Egyezer forint összegű bírság megfizetésére 

kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 

Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-

00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192102812. A bírság meg nem 

fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti 

Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a  Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a 

Budapest VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 

63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu). A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 14-én (szombaton) 16.00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a 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 

jogorvoslati eljárás illetékmentes. 

Indokolás 

I. 

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai] 

 

[1] A(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő 

szervezet - VARGÁNÉ DÁVID MÁRIA  települési nemzetiségi jelölt ajánlása érdekében 11 

darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Helyi Választási Irodától. 
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[2] A Ve. 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani 

szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból 

eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást 

nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt 

bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt. 

 

[3] A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a Ve. 318. §-a és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási 

határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.)  IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) 18. §-a alapján a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 

legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni az illetékes helyi választási 

bizottságnál.  

[4] A(z) ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő 

szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 

2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig 1 darab 

ajánlóívet nem adott át a Helyi Választási Iroda részére. 

[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) ROMA 

POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE jelölő szervezet 

megsértette a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív átadására vonatkozó 

kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

II. 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

 

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 308. §-án, a 318. § (1)-(2) bekezdésein, az 

IM rendelet 18. és 20. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 

223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

4. napirendi pont: Kifogás elbírálása 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt megbízottja útján e-mailben 2019. szeptember 11-én kifogást nyújtott be Budapest 

Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz, a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt 

alapelvek megsértése miatt.  

 A kifogástevő a Magyar Nemzet 2019. szeptember 09-i számából szerzett tudomást a hírről, 

mely szerint ”a Pikót polgármesternek támogató csoport”, és annak vezetője a hivatalos 

ajánlóíveken szereplő személyes adatokat feldolgozta és számítógépes adatbázis kiépítésére 
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használhatta fel. Álláspontja szerint a fent leírt cselekménnyel a Ve. 2. § (1) bekezdés a) c), és 

e) pontjában foglalt alapelvek sérültek. 

Kifogástevő előadta, hogy a Magyar Nemzet 2019. szeptember 9-én és 11-én megjelent 

számában foglaltak, valamint néhány internetes oldal (Origo, stb) utal - fényképekkel és 

Facebook bejegyzésekkel is alátámasztva - a jogszabálysértésre. A kifogáshoz mellékelte a 

Magyar Nemzet 2019. szeptember 09-i és 11-i számát.  

Kifogástevő kérte a Tisztelt Választási Bizottságot, hogy a jogsértés tényét állapítsa meg.  

 

dr. Galambos Károly  

Megköszöni az előterjesztést. A csatolt bizonyítékokból megállapítható, hogy a választási 

alapelv megsértése bizonyított. Ezek az alapelvek a törvény elején találhatók. Minden olyan 

esetben ezeket az alapelveket kell alkalmazni, a konkrét tételes eljárási szabály nem 

rendelkezik, hogy miként kellene eljárni. Jelen esetben a Ve. 2.§ (3) bekezdésében alkalmazni 

rendeli az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló törvény 

rendelkezéseit. Úgy gondolja, hogy figyelembe kell venni, hogy a jelöltek és a jelölő 

szervezetek miként alkalmazzák e szabályokat. Olyan adatokat gyűjtött a kampánycsapat, 

amelyről sem a Ve., sem az Info tv. nem rendelkezik. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a 

határozati javaslatot. Állapítsák meg a kampánycsapat és a kampányvezető jogsértését és 

tiltsák el a további jogsértéstől.  

 

Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna 

A Józsefvárosi C8 társaság minden személlyel kapcsolatfelvételi lapot íratott alá, tudomása 

szerint. Ezért azt gondolja, hogy a C8 is benne van ebben az esetleges jogsértésben. 

Elmondja, hogy ez egy asztaltársaság. Ez a szervezet nincsen bejegyezve.  

 

dr. Galambos Károly  

Megköszöni a kiegészítő információt. Elmondásából úgy tűnik, hogy a C8 elnevezésű 

társaság tevékenysége kapcsolódhat a kifogásban foglaltakhoz. Pongrácz Erzsébet elmondása 

szerint kapcsolatfelvételi lapot töltöttek ki. Amennyiben szíveskedjen előterjeszteni, majd 

bemutatni, illetve a megfelelő kifogást előterjesztheti.  

 

Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság kifogás elbírálása tárgyában 

nyilvántartásba vétele tárgyában 160/2019. (09.11.) számon 5 igen, 0 nem szavazattal 

szavazattal  a következő határozatot hozta: 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a beadványozónak 2019. 

szeptember 11. napján ajánlóívek jogosulatlan feldolgozása miatt benyújtott 

kifogásának helyt ad, megállapítja, hogy a Momentum Mozgalom – Demokratikus 

Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért – Lehet Más a Politika 

meghatalmazottja, Pikó András polgármester jelölt kampányfőnöke U.É.T. és 

háttércsapata megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
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továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket és 

jogsértőket eltiltja a további jogszabálysértéstől.  

 

A helyi 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 

14. napján (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a 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 magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

I. 

 

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt (székhelye: 1062 

Budapest, Lendvay utca 28., 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) jelölő szervezetek 

meghatalmazottja (a továbbiakban: Beadványozó) 2019. szeptember 11-én kifogást nyújtott 

be Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz, a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában 

foglalt alapelvek megsértése miatt.  

  

A kifogástevő a Magyar Nemzet 2019. szeptember 09-i számából szerzett tudomást a hírről, 

mely szerint ”a Pikót polgármesternek támogató csoport”, és annak vezetője U.É.T. a 

hivatalos ajánlóíveken szereplő személyes adatokat feldolgozta és számítógépes adatbázis 

kiépítésére használhatta fel. Álláspontja szerint a fent leírt cselekménnyel a Ve. 2. § (1) 

bekezdés a) c), és e) pontjában foglalt alapelvek sérültek. 

 

Kifogástevő előadta, hogy a Magyar Nemzet 2019. szeptember 9-én és 11-én megjelent 

számában foglaltak, valamint néhány internetes oldal (Origo, stb) utal - fényképekkel és 

Facebook bejegyzésekkel is alátámasztva - a jogszabálysértésre. A kifogáshoz mellékelte a 

Magyar Nemzet 2019. szeptember 09-i és 11-i számát.  

  

Kifogástevő kérte a Tisztelt Választási Bizottságot, hogy a jogsértés tényét állapítsa meg.  

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint 

kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 

alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 

személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 
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A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás 

elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz; ugyanezen § 

(2) bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett 

tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani.  

 

A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani, ugyanezen § (2) bekezdése szerint a 

kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A kifogást tevő jelölő szervezeteket a Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) 

számú és 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával nyilvántartásba vette. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási 

Bizottság) megvizsgálta a kifogással támasztott törvényi követelményeket és megállapította, 

hogy az a jogszabályi követelményeknek megfelel.  

 

Beadványozó bejelentését tartalma szerint vizsgálta, és megállapította, hogy az megfelel a Ve. 

208. §-ában szabályozott kifogásnak, ezért az abban foglaltakat a fent ismertetett jogszabály-

helyek alapján bírálta el. 

 

A bejelentés határidőben történő beérkezését vizsgálva a Választási Bizottság megállapította, 

hogy a sérelmezett tevékenységről tudomás szerzéstől számít a kifogás benyújtására nyitva 

álló határidő, tehát a bejelentés nem késett el, azt jogszerűen a hír megjelenését követő három 

napon belül lehet benyújtani. 

 

 

A benyújtott kifogás elbírálása csak arra terjedhet ki, hogy a sérelmezett tevékenység 

alkalmas-e arra, hogy a Választási Bizottság döntsön arról, hogy sérült-e a választási eljárás 

kifogásban megnevezett bármely alapelve. 

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a cikkben közölt, U.É.T. által a facebook-on egy 

zárt csoportban megosztott fényképen az alábbi látható: 12 személy, közülük négyen 

ajánlóíveket olvasó, ajánlóíveket maguk előtt tartó hölgyek, akik számítógépeken dolgoznak.  

A megosztó által hozzáfűzött kommentár az alábbiakat tartalmazza: ”A legeslegmenőbb back 

office csapat még mindig dolgozik az ajánlóívek feldolgozásán, hogy holnap reggel 

leadhassunk mindent <3 hatalmas köszönet nekik, nagy öröm volt velük dolgozni az elmúlt 

tíz napban!” 

 

A Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy a Magyar Nemzet 2019. szeptember 11-i 

számában „Újabb fotók igazolják a tiltott adatbázis –építést” című cikkhez megjelent 
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fényképen az alábbi szöveg olvasható: „rá szavaz, de nem ír alá IV.24. IV. 3+ 8 0 2-, V.1. D-

Afrikai jövő héten újra, bármikor!” A fénykép tartalmazza még egy ajánlóív sarkát, amelyen 

Pikó András (MOMENTUM MOZGALOM, DEMOKRATIKUS KOALICIÓ, MAGYAR 

SZOCIALISTA PÁRT, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, LEHET MÁS A 

POLITIKA) szöveg olvasható, alatta jól kivehető az ajánlóív  első sorából: Olvasható családi 

és utónév, mellette 1. sorszám. 

 

A Legfelsőbb Bíróság Kvk.IV.37.468/2009/2. számú döntése értelmében a választási eljárási 

alapelvi sérelemre - mint jogszabálysértésre - akkor alapozható határozat, ha nincs olyan 

tételes rendelkezés, amelyet a jogellenesnek minősített magatartás sért. 

 

A Választási Bizottság a becsatolt bizonyítékok alapján megállapította, hogy a Magyar 

Nemzet 2019. szeptember 09-i számában közölt fénykép facebook-on történt megosztása 

2019. szeptember 2. napján történt.   

A fényképfelvétel és a hozzáfűzött kísérőszöveg bizonyítja, hogy az ajánlóívekkel 

kapcsolatosan valamilyen „feldolgozási tevékenység” folyt.  

A Magyar Nemzet 2019. szeptember 11-i számában megjelent képen az ajánlóív egy részlete 

látszik, az üres lapról leolvasható szöveg pedig bizonyítja, hogy az ajánlásgyűjtés során az 

aktivistával kapcsolatba került választópolgárról feljegyzés készült. 

 

U.É.T. a polgármester-jelölt és az egyéni választókerületi jelöltek ajánlóíveit 2019. 

szeptember 3-án adta át a Helyi Választási Bizottságnak a Helyi Választási Iroda útján, a 

jelöltek nyilvántartásba vétele céljából. A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6. 

napján döntött a jelöltek nyilvántartásba vételéről, mely határozatok jogerőssé váltak 2019. 

szeptember 9. napján. 

 

A hatályos jogszabályok alapján egyértelmű, hogy az ajánlóíveket csak jelölt állítás céljából 

történő ajánlás gyűjtésre lehet használni, azok sorszámmal és vonalkóddal ellátott, szigorú 

számadású nyomtatványok, melyeken adategyeztetést a Ve.-ben meghatározottak szerint 

kizárólag a helyi választási iroda végezhet, az érvényes ajánlások megállapítása céljából.  

 

Fentiek alapján a Választási Bizottság bizonyítottnak találta, hogy az ajánlóívekkel 

kapcsolatos feldolgozási tevékenység alkalmas a választási eljárás alapelvei megsértésének 

megállapítására. 

 

A választás tisztaságának megóvása érdekében a jelölő szervezeteknek és jelölteknek az 

adatkezelési szabályokat be kell tartaniuk, az adatkezelési szabályok megsértésével egyik 

jelölő szervezet sem juthat előnyhöz. Az elbírált tevékenység ezért sérti ezt az alapelvet. 

A jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget sérti az adatgyűjtés, mert a 

későbbiek során az adatbázis mind a kampánytevékenység, mind pedig a szavazásra történő 

mozgósítás érdekében – az ajánlást tevő politikai irányultságának megismerése folytán - 

rendelkezésre áll, míg az ilyen alapelvet betartó többi jelölő szervezet esetében ez hiányzik. 

Sérült a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, mert a választópolgártól az adatkezelésre 

a jelölő szervezet nem kapott kifejezett felhatalmazást. 

 

A Választási Bizottság ezért a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Momentum 

Mozgalom – Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért – 

Lehet Más a Politika meghatalmazottja egyben Pikó András polgármester-jelölt 

kampányfőnöke, U.É.T és háttércsapata megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi 
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XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt 

alapelveket és jogsértőket eltiltja a további jogszabálysértéstől.  

 

Ve. 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a 

következő alapelveket:   

a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

f) a választási eljárás nyilvánossága. 

 

A Választási Bizottság a kifogásban megjelölt jogsértést igazolhatónak találta, így annak helyt 

adott. A Ve. 218. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a választási bizottság a kifogásról a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A Ve. 218. § (2) bekezdése alapján, ha a választási 

bizottság a kifogásnak helyt ad 

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét, 

b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. 

 

A jogszabálysértésre tekintettel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

III. 

 

A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) és (2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. 

§-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)-b) pontjában, 

304. § c) pontjában, 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati lehetőségről szóló 

tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 221. §-ában, a 223.-225. §-ában foglaltakon 

alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pont tárgyalását és megadja a szót a HVI képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Javasolja, hogy a bizottság következő ülésének tervezett ülésnek időpontjában állapodjanak 

meg.   
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dr. Galambos Károly 

Megállapítja a bizottsági tagok megállapodása szerint, hogy a bizottság következő ülését 

2019.09.13. (pénteken) 15.00 órakor tartja. 

A jegyzőkönyv számára rögzíti, hogy dr. Gőz Gabriella az ülés végéig, továbbá jegyzőkönyv 

aláírásáig nem érkezett vissza a Bizottság ülésére.  

Több kérdés, észrevétel nem lévén 18 óra 50 perckor az ülést berekeszti. 

K. m. f. 

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 dr. Galambos Károly Danyiné Vámosi Gabriella  

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 Tavaszi Józsefné dr. Lóránth József 

 

 

  ________________________________ 

  Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna 

 

 

 

         _______________________________ 

                           dr. Mészár Erika 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 dr. Balla Katalin  dr. Kiss Marietta  

   

  

  

_______________________________ _______________________________ 

 Mátraházi Judit Czira Éva 

                    jegyzőkönyvvezető 

 

Határozatok nyilvánosságra hozatala: 

Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés: 

 

___________________________ (dátum)  ___________________________ (HVI aláírása) 

 

 


