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JEGYZŐKÖNYV 
 

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

2019. évi 5. SZ. ÜLÉSÉRŐL 

 

Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 06-án 

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

VIII. Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 5. számú üléséről 

 

 Jelen vannak:  
Dr. Galambos Károly elnök 

Danyiné Vámosi Gabriella elnök helyettes 

Tavaszi Józsefné tag 

dr. Lóránth József mb. tag – Fidesz-KDNP 

dr. Gőz Gabriella mb. tag – MM-DK-MSZP-PM-LMP-MSZM 

 

 

Választási Iroda részéről: 
dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese 

dr. Balla Katalin HVI tag 

dr. Kiss Marietta HVI tag 

Mátraházi Judit HVI tag 

 

Jegyzőkönyvvezető 

Czira Éva HVI tag 

 

Egyéb megjelentek: Benga-Oláh Tibor 

Távolmaradását bejelentette: - 

 

dr. Galambos Károly 
Megállapítja, hogy a Bizottság kiegészült dr. Gőz Gabriellával a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet 

Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom megbízásából. Az esküt 2019. szeptember 

05-én letette. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 tagúra bővült. A tagok közül jelen van 5 fő, így 

a Bizottság határozatképes. A Bizottság 2019. évi 5. ülését 15.10-kor megnyitja.  

Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére: 

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

nyilvántartásba vétele 

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

nyilvántartásba vétele 

3. napirendi pont: Kompenzációs lista nyilvántartásba vétele 

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

nyilvántartásba vétele 

5. napirendi pont: Kifogás elbírálása 

6. napirendi pont: Egyebek 

Javasolja, hogy az 1. napirendi pont után a 4. napirendi pontban szereplő  „Eötvös József” 

Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság jelöltjeinek nyilvántartásba vételét tárgyalják, a további 

napirendi pontok számozása változik. A Bizottság módosított napirend 5 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadja. 
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1. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület polgármesterjelölt nyilvántartásba 

vétele  

Dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének.  

 

1.1 Pikó András Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista 

Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika 

dr. Mészár Erika 

A Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika jelölő szervezetek képviselője bejelentette a 

jelölő szervezetek Budapest VIII. kerületi közös polgármester jelöltjét, melyet Budapest 

Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda tagja 2019. szeptember 03-án átvett. Átnyújtja a 

kapcsolódó iratokat, ajánlóíveket. 

 

A Bizottság átnézi a bejelentő nyomtatványokat. 

 

Dr. Galambos Károly 

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság polgármesterjelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 28/2019. (09.06.) számon 5 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a 

következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben Pikó András Brunót a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a 

Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika jelölő 

szervezetek közös polgármesterjelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

09. napján (hétfőn) 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. 

Pikó András Brunó (…………………………………………………….) a Momentum 

Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika jelölő szervezetek közös polgármesterjelöltje 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerületében polgármesterként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest 

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

Bizottság) 2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 624 db 

ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum 

Mozgalom, a 190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú 

határozatával a Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd 

Magyarországért Párt és a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika, mint 

jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik 

napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a polgármesterjelöltet a 

helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerületében a polgármesterjelölt állításhoz 300 

választópolgár ajánlása szükséges.  

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 73 db ajánlóív 

ellenőrzése során 347 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma 

a törvényben meghatározott mértéket (300 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda 

az ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi 

Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek 

után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor. 
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A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 300 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

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 András 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 347 ajánlás érvényes, 57 ajánlás 

nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

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

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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1.2 Dr. Suda Dezső független jelölt  

 

Dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

A dr. Suda Dezső József független polgármester jelölt kérte nyilvántartásba vételét, melyet 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda tagja 2019. szeptember 06-án átvett. 

Átnyújtja a kapcsolódó iratokat, ajánlóíveket. 

 

A Bizottság átnézi a bejelentő nyomtatványokat. 

 

Dr. Galambos Károly 

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság polgármesterjelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 29/2019. (09.06.) számon 5 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a 

következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben dr. Suda Dezső Józsefet független polgármesterjelöltként 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 

09. napján (hétfőn) 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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Dr. Suda Dezső József (………………………………………………) független 

polgármesterjelölt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerületében polgármesterként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 60 db ajánlóívet.  

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik 

napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a polgármesterjelöltet a 

helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerületében a polgármesterjelölt állításhoz 300 

választópolgár ajánlása szükséges.  

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 51 db ajánlóív 

ellenőrzése során 349 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma 

a törvényben meghatározott mértéket (300 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda 

az ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 300 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 
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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 Dezső 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 349 ajánlás érvényes, 38 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 

 

 

1.3 Körmendi Gábor Attila – Közös Értékek Pártja  

 

Dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

A polgármester jelölt kérte nyilvántartásba vételét, melyet Budapest Főváros VIII. kerület 

Helyi Választási Iroda tagja 2019. szeptember 06-án átvett. Átnyújtja a kapcsolódó iratokat, 

ajánlóíveket. 
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A Bizottság átnézi a bejelentő nyomtatványokat. 

 

Dr. Galambos Károly 

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság polgármesterjelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 30/2019. (09.06.) számon 5 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a 

következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerületben Körmendi Gábor Attilát a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet 

polgármesterjelöltként 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Körmendi Gábor Attila (………………………………………) a Közös Értékek Pártja 

jelölő szervezet polgármesterjelöltként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerületében polgármesterként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 69 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

226/2019. számú határozatával a Közös Értékek Pártja, mint jelölőszervezet nyilvántartásba 

vételéről döntött, mely határozatok jogerős. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik 
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napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a polgármesterjelöltet a 

helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerületében a polgármesterjelölt állításhoz 300 

választópolgár ajánlása szükséges.  

 

A 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 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 65 db ajánlóív 

ellenőrzése során 320 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma 

a törvényben meghatározott mértéket (300 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda 

az ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 300 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 320 ajánlás érvényes, 113 ajánlás 

nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  
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Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

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

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

2. napirend pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi nemzetiségi 

jelölt(ek) nyilvántartásba vétele 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy  

 

A Roma nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

 „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság – Csikós Éva 

 „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság – Kathy-Horváth Lajos 

„Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság – Mészáros Gyula 

 „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság – Benga-Oláh Tibor 

„Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság – Németh Ottó 

 

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

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 31/2019. (09.06.) 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 roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Csikós Évát a  „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság  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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Csikós Éva (………………………………………) a „Eötvös József” Cigány-Magyar 

Pedagógiai Társaság  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 03. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 6 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság 257/2019. számú határozatával a „Eötvös József” Cigány-

Magyar Pedagógiai Társaságot, 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 38 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 38 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 
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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 32/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

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

kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Mészáros Gyulát a  „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság  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 

09. napján (hétfőn) 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 
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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. 

Mészáros Gyula (………………………………………) a „Eötvös József” Cigány-Magyar 

Pedagógiai Társaság  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 03. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 6 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság 257/2019. számú határozatával a „Eötvös József” Cigány-

Magyar Pedagógiai Társaságot, 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 32 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. 
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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 32 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 33/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

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

kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Kathy-Horváth Lajost a  „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság  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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Kathy-Horváth Lajos (………………………………………) a „Eötvös József” Cigány-

Magyar Pedagógiai Társaság  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 03. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 6 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 257/2019. számú határozatával a „Eötvös 
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József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaságot, 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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 40 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 40 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 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 34/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

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

kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Benga-Oláh Tibort a  „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság  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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Benga-Oláh Tibor (………………………………………) a „Eötvös József” Cigány-

Magyar Pedagógiai Társaság  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 03. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 6 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 257/2019. számú határozatával a „Eötvös 

József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaságot, 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 32 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 32 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 35/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

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

kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Németh Ottót a  „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság  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 
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09. napján (hétfőn) 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. 

Németh Ottó (………………………………………) a „Eötvös József” Cigány-Magyar 

Pedagógiai Társaság  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 03. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 6 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság 257/2019. számú határozatával a „Eötvös József” Cigány-

Magyar Pedagógiai Társaságot, 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 5 db ajánlóív 

ellenőrzése során 35 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. 
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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 35 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 

 

 

3. napirend pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi jelölt(ek) 

nyilvántartásba vétele  

 

3.1.Budapest Főváros VIII. kerület 01. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Könczöl Dávid  a Momentum Mozgalom, a Demokratikus 

Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet Más a 

Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi 

jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 

Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi 

jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 03. 

napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási 

Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 36/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 01. sz. egyéni választókerületében Könczöl Dávidot a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi 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 

9. napján (hétfőn) 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. 

Könczöl Dávid (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

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 01. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 48 választópolgár ajánlása szükséges. 
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A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 16 db ajánlóív 

ellenőrzése során 57 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (48 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 48 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 57 ajánlás érvényes, 3 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 
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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 

 

 

3.2.Budapest Főváros VIII. kerület 02. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Sátly Balázs a Momentum Mozgalom, a Demokratikus 

Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet Más a 

Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi 

jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 

Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi 

jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 03. 

napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási 

Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 37/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 02. sz. egyéni választókerületében Sátly Balázst a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 



28 

 

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 

9. napján (hétfőn) 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. 

Sátly Balázs (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

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 02. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 11 db ajánlóív 

ellenőrzése során 57 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 57 ajánlás érvényes, 7 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  
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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 

 

 

3.3.Budapest Főváros VIII. kerület 03. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dr. Erőss Gábor János a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet 

Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 62 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 38/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 03. sz. egyéni választókerületében Dr. Erőss Gábor Jánost a Momentum 

Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 
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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 

9. napján (hétfőn) 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. Erőss Gábor János (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 62 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 10 db ajánlóív 

ellenőrzése során 57 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi 

Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek 

után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

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 az Gábor utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 57 ajánlás érvényes, 9 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 
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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 

 

 

2.4. Budapest Főváros VIII. kerület 04. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Stettner István  a Momentum Mozgalom, a Demokratikus 

Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet Más a 

Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi 

jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 

Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi 

jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 03. 

napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási 

Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 39/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 04. sz. egyéni választókerületében Stettner Istvánt a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Stettner István (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

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 04. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 45 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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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 13 db ajánlóív 

ellenőrzése során 55 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (45 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 45 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 55 ajánlás érvényes, 14 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  
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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 

 

2.5. Budapest Főváros VIII. kerület 05. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Balogh István Lajos  a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet 

Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 40/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 05. sz. egyéni választókerületében Balogh István Lajost a Momentum Mozgalom, 

a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért 

Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek 

közös egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Balogh István Lajos (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 41 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 11 db ajánlóív 

ellenőrzése során 48 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (41 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 41 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az A4 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Lajos 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 48 ajánlás érvényes, 9 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 
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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 

 

 

2.6. Budapest Főváros VIII. kerület 06. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Mezei Béla  a Momentum Mozgalom, a Demokratikus 

Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet Más a 

Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi 

jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 

Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi 

jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 03. 

napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási 

Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 41/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 06. sz. egyéni választókerületében Mezei Bélát a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Mezei Béla (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 55 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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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 12 db ajánlóív 

ellenőrzése során 62 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (55 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 55 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 62 ajánlás érvényes, 16 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  
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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 

 

2.7. Budapest Főváros VIII. kerület 07. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Hermann György  a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet 

Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 42/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 07. sz. egyéni választókerületében Hermann Györgyöt a Momentum Mozgalom, 

a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért 

Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek 

közös egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Hermann György (………………………………………)a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

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 07. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 61 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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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 13 db ajánlóív 

ellenőrzése során 76 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (61 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 61 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 76 ajánlás érvényes, 15 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  
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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 

 

2.8. Budapest Főváros VIII. kerület 08. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Czeglédy Ádám Kristóf a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet 

Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 43/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 08. sz. egyéni választókerületében Czeglédi Ádám Kristófot a Momentum 

Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Czeglédi Ádám Kristóf (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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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 21 db ajánlóív 

ellenőrzése során 57 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az A4 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Ádám utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 57 ajánlás érvényes, 11 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 
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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 

 

2.9. Budapest Főváros VIII. kerület 09. egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Szili-Darók Ildikó a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet 

Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 44/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 09. sz. egyéni választókerületében Szili-Darók Ildikót a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 
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+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Szili-Darók Ildikó (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 52 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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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 12 db ajánlóív 

ellenőrzése során 60 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (52 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 52 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 60 ajánlás érvényes, 13 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  
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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 

 

2.10. Budapest Főváros VIII. kerület 10. egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Camara-Bereczki Ferenc Miklós a Momentum Mozgalom, 

a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a 

Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 10. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 45/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 10. sz. egyéni választókerületében Camara-Bereczki Ferenc Miklóst a 

Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a 

Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás 

Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba 

veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 
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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 

9. napján (hétfőn) 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. 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós (………………………………………) a Momentum 

Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 10. sz. 

egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú 

határozatával a Momentum Mozgalom, a 190/2019. számú határozatával a Demokratikus 

Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú 

határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, a 205/2019. számú határozatával a Lehet 

Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint 

jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, mely határozatok jogerősek. 

 

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 10. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 10 db ajánlóív 

ellenőrzése során 56 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 56 ajánlás érvényes, 6 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  
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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 

 

 

2.11. Budapest Főváros VIII. kerület 11. egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Mikó Károly Krisztián a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet 

Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 46/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 11. sz. egyéni választókerületében Mikó Károly Krisztiánt a Momentum 

Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 
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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 

9. napján (hétfőn) 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. 

Mikó Károly Krisztián (………………………………………) a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 03. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 63 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 188/2019. számú határozatával a Momentum Mozgalom, a 

190/2019. számú határozatával a Demokratikus Koalíció, a 206/2019. számú határozatával a 

Magyar Szocialista Párt, a 207/2019. számú határozatával a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a 205/2019. számú határozatával a Lehet Más a Politika és a 202/2019. számú határozatával a 

Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről döntött, 

mely határozatok jogerősek. 

 

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 11. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 
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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 12 db ajánlóív 

ellenőrzése során 54 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az A4 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Károly 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 54 ajánlás érvényes, 7 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 
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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 

 

 

2.12. Budapest Főváros VIII. kerület 01. egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Molnár Gábor a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 14 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozat 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 47/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 01. sz. egyéni választókerületében Molnár Gábort a Közös Értékek Pártja jelölő 

szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 

223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és 
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– 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. 

Molnár Gábor (………………………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő 

szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

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

Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 14 

db ajánlóívet.  

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 48 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 11 db ajánlóív 

ellenőrzése során 55 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (48 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi 

Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek 

után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 48 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 55 ajánlás érvényes, 11 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

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

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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2.13. Budapest Főváros VIII. kerület 02. egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Körmendi Gábor Attilát a Közös Értékek Pártja jelölő 

szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

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

Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, 

mely határozat jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 48/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 02. sz. egyéni választókerületében Körmendi Gábor Attilát a Közös Értékek 

Pártja jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Körmendi Gábor Attilát (………………………………………) a Közös Értékek Pártja 

jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és 
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polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. 

egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta 

a nevére kiállított 15 db ajánlóívet.  

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 10 db ajánlóív 

ellenőrzése során 52 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi 

Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek 

után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 52 ajánlás érvényes, 10 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

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

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

2.14. Budapest Főváros VIII. kerület 10. egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vétele 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Tóth Erzsébet a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 10. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 26 db ajánlóívet. A 
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Nemzeti Választási Bizottság a jelölőszervezeteket nyilvántartásba vette, mely határozatok 

jogerősek. 

 

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

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 49/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal  (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 10. sz. egyéni választókerületében Tóth Erzsébet a Közös Értékek Pártja jelölő 

szervezet egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

Tóth Erzsébet (………………………………………) a Közös Értékek Pártja jelölő 

szervezet egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 10. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

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

Választási Bizottság) 2019. szeptember 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 26 

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 
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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 10. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 12 db ajánlóív 

ellenőrzése során 54 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt nem adta le hiánytalanul a jelölt bejelentéssel egy időben. A Helyi 

Választási Bizottság felhívja a jelölt figyelmét, hogy a határidőben le nem adott ajánlóívek 

után a Ve. 124. §-ában foglaltak alapján bírság kiszabására kerül sor. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 54 ajánlás érvényes, 18 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  
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Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

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

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

4. napirend pont: Kompenzációs lista nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

A Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek képviselője bejelentette a jelölő szervezetek Budapest VIII. kerületi közös 

kompenzációs listáját, melyet Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda tagja 

2019. szeptember 5-én átvett. Átnyújtja a kapcsolódó iratokat. 

 

A Bizottság átnézi a bejelentő nyomtatványokat. 

 

Dr. Galambos Károly 

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

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság kompenzációs lista 

nyilvántartásba vétele tárgyában 50/2019. (09.06.) számon 5 igen, 0 nem szavazattal  

(egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán a Momentum Mozgalom, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, 

a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezetek Budapest 

Főváros VIII. kerületben állított közös kompenzációs listáját 14 fő jelölttel 
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nyilvántartásba veszi, a kompenzációs listán szereplő jelölteket és sorrendjüket az 

alábbiak szerint állapítja meg. 

 

01. Pikó András Brúnó 

02. Stettner István 

03. Veres Gábor 

04. Szarvas Koppány Bendegúz 

05.  Sátly Balázs 

06.  Borsos Gábor 

07.  Mohai Andrea 

08. Őszi Éva 

09. Barabás József 

10. Könczöl Dávid 

11. Bálint Gergely 

12. Tatár Enikő 

13. Mikó Károly Krisztián 

14. Komássy Zsolt Ákos 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb szeptember 9. 

napján (hétfőn) 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. 

 

A a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek képviselője bejelentette a jelölő szervezet Budapest VIII. kerületi kompenzációs 

listáját, melyet Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda tagja 2019. szeptember 

5-én átvett. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a a 

Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek 12 egyéni választókerületi jelöltjét a helyi önkormányzati képviselők és 
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polgármesterek 2019. évi általános választásán 15/2019. (VIII.30.) sz. jogerős, és 36-46/2019. 

(09.06.) sz. határozataiban nyilvántartásba vette. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 129. §  (1) 

bekezdése értelmében a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt 

nevét, személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági 

igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy   

a) a jelölést elfogadja, 

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve 

megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti, 

 

A Ve. 129. § (2) bekezdése értelmében listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint 

a listán megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő 

szervezet határozza meg. 

(3) A listán csak olyan jelölt állítható, aki a lista bejelentésekor választójoggal rendelkezik. 

(4) A listán állított jelölt legkésőbb a lista bejelentésekor nyilatkozhat a 120. § (5) bekezdése 

szerinti kérelemről. 

 

A Ve. 307/I. §  (1) bekezdése szerint a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és 

a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.   

(2) A kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a fővárosi 

kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

(3) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése szerinti 

adatokat és nyilatkozatokat. A 307/F. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a 307/H. § 

rendelkezéseit a listán állított jelöltekre is alkalmazni kell. 

A Ve. 307/J. §  (1) bekezdése alapján a kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet - a 

lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell 

figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási 

bizottság elutasította. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 5. § (1) bekezdése alapján a fővárosi kerületben a képviselők vegyes 

választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak 

mandátumhoz a (2) bekezdés c) pontja alapján. Budapest Főváros VIII. kerület Helyi 

Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. közleménye 

alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása 

során Budapest Főváros VIII. kerületben a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma 

17 fő, melyből 12 fő egyéni választókerületben, 5 fő kompenzációs listán szerezhet 

mandátumot.  

 

 

Az Övjt. 10. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros VIII. kerületében kompenzációs listát 

az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében 

jelöltet állított, az Övjt. 11. § (1) bekezdése szerint azok a jelölő szervezetek, amelyek az 

egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös 

kompenzációs listát állíthatnak. 

 

A HVB ellenőrizte a lista bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a 

bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 
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hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendeletben és a választási eljárásról 

szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a bejelentőlapon szereplő adatok a fent 

hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek. 

 

A kompenzációs listán szereplő jelöltek közül az: 

 

01. sz. Pikó András Brúnó (név) jelölt nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül 

csak az András utónevet tartalmazza,  

13. sz. Mikó Károly Krisztián (név) jelölt nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei 

közül csak a Károly utónevet tartalmazza, 

14. sz. Komássy Zsolt Ákos (név) jelölt nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei 

közül csak az Ákos utónevet tartalmazza, 

 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A HVB az utónév megjelölésére 

vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása során figyelembe veszi. 

 

A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek megfelel, 

ezért a kompenzációs lista nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.  

 

II. 

A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § 

(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 129. (1)-(2) bekezdésében, 132. §-ában, a 304. § c) 

pontjában, 307/I §-ában, 307/J (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1)-(2) bekezdés c) pontjában, 

10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a 

választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 16. és 

18. mellékletében, a Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-

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 

 

 

5. napirend pont: Budapest Főváros VIII. kerület választókerületi nemzetiségi 

jelölt(ek) nyilvántartásba vétele 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 
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Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Bolgár nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte: 

Magyarországi Bolgárok Egyesülete – Andonov Alekszi Petrov 

Magyarországi Bolgárok Egyesülete – Kalicov Gizella Julianna 

Magyarországi Bolgárok Egyesülete – Kolozsi Lajos 

 

 

A Szlovák nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

IDENTITA Szlovák Egyesület – Gedő Györgyné 

 

A Lengyel nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület – Nagyné Trzcinska Renata 

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület – Filó Jánosné 

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület – Sziva Wanda 

 

Az Örmény nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület – Varga György 

Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület – Bakodi Péter 

Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület – Varga Bernadett Anna  

 

Az Ukrán nemzetiség jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte: 

Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület – Tilnyák Ljubov 

Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület – Petrusinec Mária 

Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület – Kalmár Zoltánné 

 

 

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

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 51/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

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

kerületi bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Andonov Alekszi Petrovot a Magyarországi Bolgárok 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 

09. napján (hétfőn) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

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

Andonov Alekszi Petrov (………………………………………) a Magyarországi Bolgárok 

Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi bolgár nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest 

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

Bizottság) 2019. szeptember 03. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

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

Választási Bizottság 223/2019. számú határozatával a Magyarországi Bolgárok 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 1. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület bolgár 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 jelölt az A6 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Alekszi 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 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 52/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

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

kerületi bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Kalicov Gizella Juliannát a Magyarországi Bolgárok 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Kalicov Gizella Julianna (………………………………………) Magyarországi Bolgárok 

Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi bolgár nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest 

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

Bizottság) 2019. szeptember 03. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 
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nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 1 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 223/2019. számú határozatával a Magyarországi Bolgárok 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 1. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület bolgár 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 jelölt az A6 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Gizella 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 
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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 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 53/2019. (09.06.) 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 bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Kolozsi Lajost a Magyarországi Bolgárok 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Kolozsi Lajos (………………………………………) a Magyarországi Bolgárok 

Egyesülete jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi bolgár nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest 

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

Bizottság) 2019. szeptember 03. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

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

Választási Bizottság 223/2019. számú határozatával a Magyarországi Bolgárok 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 1. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület bolgár 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 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, 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 
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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 54/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 

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

kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Gedő Györgynét az IDENTITA Szlovák 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Gedő Györgyné (………………………………………) az IDENTITA Szlovák Egyesület 

jelölő szervezet jelöltje Budapest Főváros VIII. kerületi szlovák nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán kezdeményezte Budapest 

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

Bizottság) 2019. szeptember 04. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

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

Választási Bizottság 292/2019. számú határozatával a IDENTITA Szlovák 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 11. melléklete alapján Budapest Főváros VIII. kerület szlovák 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, 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 55/2019. (09.06.) 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 

Nagyné Trzcinska Renatat 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Nagyné Trzcinska Renata (………………………………………) 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 05. napján települési nemzetiségi 

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

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 193/2019. számú határozatával a 
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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 3 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, 3 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 56/2019. (09.06.) számon 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

(egyhangúlag)  a következő határozatot hozta: 

 



83 

 

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

kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

Filó Jánosnét 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Filó Jánosné (………………………………………) 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 05. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 4 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 
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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 5 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 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 
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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 57/2019. (09.06.) 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 

Sziva Wandát 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 

09. napján (hétfőn) 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 
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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. 

Sziva Wanda (………………………………………) 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 05. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 8 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 2 db ajánlóív 

ellenőrzése során 5 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. 
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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, 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 58/2019. (09.06.) 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 

Varga Györgyöt a Örmény Kulturális és Információs Központ 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 

09. napján (hétfőn) 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 György (………………………………………) az Örmény Kulturális és Információs 

Központ 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 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

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

Nemzeti Választási Bizottság 247/2019. számú határozatával az Örmény Kulturális és 
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Információs Központ Egyesület, 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 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 5 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 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 59/2019. (09.06.) 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 
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Bakodi Péter az Örmény Kulturális és Információs Központ 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Bakodi Péter (………………………………………)  az Örmény Kulturális és Információs 

Központ 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 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati 

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

Nemzeti Választási Bizottság 247/2019. számú határozatával az Örmény Kulturális és 

Információs Központ Egyesület, 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 
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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) 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 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 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság nemzetiségi jelölt nyilvántartásba 

vétele tárgyában 60/2019. (09.06.) 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 

Varga Bernadett Anna a Örmény Kulturális és Információs Központ 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Varga Bernadett Anna (………………………………………) az Örmény Kulturális és 

Információs Központ 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 06. napján települési nemzetiségi 

önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 1 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság 247/2019. számú határozatával az Örmény 

Kulturális és Információs Központ Egyesület, 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 5 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 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 61/2019. (09.06.) 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 

Tilnyák Ljubovot a Magyarországi Ukrán 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Tilnyák Ljubov (………………………………………) Magyarországi Ukrán 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 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 3 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 258/2019. számú határozatával az Magyarországi Ukrán Kulturális 

Egyesület, 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 13. 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 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 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 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. 
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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. 

 

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 62/2019. (09.06.) 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 

Kalmár Zoltánnét a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület jelölő szervezet 

települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.  

 



99 

 

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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Kalmár Zoltánné (………………………………………) Magyarországi Ukrán 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 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 3 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 258/2019. számú határozatával az Magyarországi Ukrán Kulturális 

Egyesület, 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 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 
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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 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 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 

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 63/2019. (09.06.) 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 

Petrusinec Máriát a Magyarországi Ukrán 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 

09. napján (hétfőn) 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. 

Petrusinec Mária (………………………………………) Magyarországi Ukrán 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 06. napján települési nemzetiségi önkormányzati jelöltként a 

nyilvántartásba vételét, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 3 db ajánlóívet. A Nemzeti 

Választási Bizottság 258/2019. számú határozatával az Magyarországi Ukrán Kulturális 

Egyesület, 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 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 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 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. 
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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, 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 

 

 

 

dr. Mészár Erika 

Ismerteti  a Botos Sándor nemzetiségi jelölt több alkalommal nyújtott be ajánlóívet, az 

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

nyilvántartásba vételi kérelmét.  

 

 

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

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

nyilvántartásba vétele tárgyában 64/2019. (09.06. ) 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 

Botos Sándor a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 

jelölő szervezet települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjekénti nyilvántartásba 

vételére irányuló kérelmet visszautasítja.  

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 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. 

Botos Sándor (………………………………………) a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai 

Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltje a Budapest Főváros VIII. 

kerületi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán 

települési nemzetiségi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. szeptember 04- 06. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 10 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 278/2019. számú határozatával a Magyarországi Nemzeti-, 

Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba 

vette, mely határozat jogerős. 

 

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 1. 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 10 db ajánlóív 

ellenőrzése során 25 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 25 ajánlás érvényes, 55 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 

 

 

5. napirend pont: Kifogás elbírálása 

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a napirendi pontot, és megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Ismerteti a JKN Zrt. jogi képviselője útján benyújtott kifogását. Józsefvárosi Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. elektronikus úton 2019. szeptember 3. napján 12 óra 17 perckor elektronikus 

úton bejelentést tett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) 

bekezdésének és a Ve .144. § (4) bekezdésének megsértése miatt. Bejelentésében előadta, 

hogy 2019. augusztus 31-én két tanú nyilatkozata alapján megállapítható, hogy Beadványozó 

tulajdonában álló Teleki téri ún. Totemoszlopokat az „Egyesült Ellenzék” nagygyűlésére 

invitáló választási plakátokkal ragasztották tele.  

  

A Beadványozó álláspontja szerint az ügyben érdekelt és érintett fél (Egyesült Ellenzék) 

eljárása jogsértő tekintettel arra, hogy az oszlopok a Beadványozó tulajdonában állnak, a 

választási szereplő sem tulajdonosi hozzájárulást, sem bármiféle engedély a jogellenes 

használatra nem kért, nem kapott. 

 

dr. Gőz Gabriella 

Elmondja, hogy a facebook bejegyzésben nehezményezik a plakát letépést. Megkérdezi, hogy 

milyen néven jelentették be? Nem „Egyesült Ellenzék” a jelöltállító szervezet neve. A pártok 

a saját nevüket használják. Ki az az „Egyesült Ellenzék”? A plakátot ki készítette, hogyan 

lehetett. 

 

 

dr. Galambos Károly 

A plakáton szereplő szervezet, tömörülés vagy mozgalom a tulajdonos hozzájárulását nem 

kérte meg. Úgy gondolja, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy az ”Egyesült Ellenzék” az 

milyen politikai szervezet, tömörülés. A kampányidőszak alatt ettől függetlenül a plakát 

elhelyezése kampánytevékenységnek minősül, vitathatatlan, hogy politikai célból került oda. 

A kifogás alapos, ezért helyt kell neki adni. Tiltsák el az egyesült ellenzéket a további jogsértő 

tevékenységtől. A beadványozó iratát tekintsük át.  

 

dr. Mészár Erika 

A bejelentésben csak az „Egyesült Ellenzéket” szerepeltetik, de nem nevesítik meg, hogy 

pontosan milyen szervezetről van szó. Átadom az iratokat a bizottságnak.  
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dr. Gőz Gabriella 

Azt gondolja, hogy eltiltani nem lehetséges, csak a jogsértő állapotot tudják rögzíteni és a 

jogsértő állapotot meg tudják állapítani. Ilyen bejegyzett szervezet nincsen.  

 

dr. Galambos Károly 

A bejelentésben csak az „Egyesült Ellenzék” elnevezés van. A megemlített Karácsony 

Gergely titulusa sem szerepel. Javasolja, hogy az „Egyesült Ellenzéket” tiltsák el, de az 

előterjesztés szerinti jelölő szervezetek maradjanak ki a zárójeles részből. A politikai 

szervezet kilétét nem tudják, a kifogás ezt nem tartalmazza. 

 

Dr. Galambos Károly 
Szavazásra bocsátja részkérdésként, jegyzőkönyvbe foglalt döntés formájában, hogy a 

kifogásnak helyt ad-e a bizottság.  

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a közzétételi szabályzata 

tárgyában 8/2019. (VIII.24.) számon 5 igen 0 nem szavazattal a következő jegyzőkönyvbe 

foglalt döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Józsefvárosi Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. által benyújtott kifogás elbírálása során határozatával a kifogásnak helyt 

ad. 

dr. Galambos Károly 

A második részkérdésben, azaz, hogy az „Egyesült Ellenzéket” a Bizottság tiltsa el a további 

jogsértéstől a zárójeles, pártokat feltüntető rész nélkül), szavazzunk jegyzőkönyvbe foglalt 

döntés formájában: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a közzétételi szabályzata 

tárgyában 9/2019. (VIII.24.) számon 4 igen 1 nem szavazattal a következő jegyzőkönyvbe 

foglalt döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Józsefvárosi Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. által benyújtott kifogás elbírálása során határozatával tiltsa el a jogsértőt 

a további jogsértéstől, és jogsértőként nevezze meg az „Egyesült Ellenzéket”, mint 

szervezetet egyéb politikai párt beazonosíthatósága hiányában. 

dr. Gőz Gabriella 

Kéri rögzíteni a jegyzőkönyv számára, hogy fenntartja az előzőekben elmondottakat. Nem 

egy beazonosítható szervezetről van szó. Jogi értelemben nem eltiltható. A jogi eltiltás 

intézménye véleménye szerint itt nem alkalmazható.  

 

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

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság kifogás elbírálása tárgyában 

nyilvántartásba vétele tárgyában 65/2019. (09.06.) számon 4 igen, 1 nem szavazattal 

szavazattal  a következő határozatot hozta: 
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a beadványozónak 2019. 

szeptember 3. napján választási plakát jogosulatlan elhelyezése miatt benyújtott 

kifogásának helyt ad és az „Egyesült Ellenzék”-et  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 

9 . napján (hétfőn) 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. 

 

Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. (székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.) jogi 

képviselője, dr. Juharos Róbert ügyvéd útján (a továbbiakban: Beadványozó) elektronikus 

úton 2019. szeptember 3. napján elektronikus úton bejelentést tett a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének és a Ve .144. § (4) 

bekezdésének megsértése miatt.  

 

Bejelentésében előadta, hogy 2019. augusztus 31-én két tanú nyilatkozata alapján 

megállapítható, hogy Beadványozó tulajdonában álló Teleki téri ún. Totemoszlopokat az 

„Egyesült Ellenzék” nagygyűlésére invitáló választási plakátokkal ragasztották tele; a tanúk 

nyilatkozatát a beadványhoz csatolta. 

  

A Beadványozó álláspontja szerint az Egyesült Ellenzék eljárása jogsértő tekintettel arra, 

hogy az oszlopok a Beadványozó tulajdonában állnak, és az Egyesült Ellenzék tulajdonosi 

hozzájárulást vagy bármiféle engedélyt a használatra nem kért, és nem kapott. A cselekményt 

maga sem vitatja, viszont a csatolt bizonyítékok alapján elektronikus média felületeken 

kérkedik vele. 

  
Beadványozó álláspontja szerint ezzel az Egyesült Ellenzék megsértette a Ve. 144. § (4) 

bekezdésének a) pontját, mivel plakátot elhelyezni magántulajdonban álló dolgon kizárólag a 

tulajdonos vagy a bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. Az előterjesztett 

dokumentumok és bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy elkövető a 

megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt alapelvet. 
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 Beadványozó kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy a jogsértés tényét állapítsa meg és 

jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől. 
 

II. 

 

A 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. 

 

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 beadványozó jogi személy érintettségét Beadványozó képviselője, Kovács Barbara 

igazgatósági elnök 2019. szeptember 02. napján kelt nyilatkozatában, az információs pontok 

(a beadványban „totemoszlop”) tulajdonosaként igazolta. 

 

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 Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a 

választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a   

a) plakát, 

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, 

c) politikai reklám és politikai hirdetés, 

d) választási gyűlés. 

 

144. § (1) bekezdése értelmében “e § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, 

szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.   
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(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül 

készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért 

felelős személy nevét. 

(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 

korlátozás nélkül elhelyezhető. 

(4) Plakátot elhelyezni 

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, 

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának 

előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.” 

 

A Választási Bizottság megállapította a Beadványozó érintettségét az információs pont 

tulajdonosaként. Beadványozó bizonyítékként csatolta be a két tanú teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozatát, amely szerint egyikük 2019. augusztus 31. napján 

észlelte a információs ponton a politikai hirdetést, amelyet eltávolított, azonban ezt követően 

újra visszahelyeztek. A másik tanú arról nyilatkozott, hogy 2019. augusztus 31. napján 10.00 

óra körüli időpontban észrevette a Teleki téri információs ponton elhelyezett politikai 

hirdetést Karácsony Gergely kampány-nyitó meghívójára.  

 

Beadványozó bizonyítékként csatolta a politikai hirdetésről készített fényképfelvételt.  

 

Beadványozó becsatolta továbbá dr. Erőss Gábor közösségi oldalon tett bejegyzését és a JKN 

Zrt. törvényes képviselőjéről készített fényképfelvételt, amelyet kommentjével látott el. A 

bejegyzés alátámasztja, hogy a politikai hirdetést az információs pontra ragasztották ki, 

amelyet a tulajdonos képviselője eltávolított. 

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a fényképen látható politikai hirdetés a Ve. 144. § 

(1) bekezdése értelmében plakátnak minősül, ezért vonatkozik rá a Ve. 144. § (4) 

bekezdésében foglalt korlátozás.  

 

A bejelentés határidőben történő beérkezését vizsgálva a Választási Bizottság megállapította, 

hogy a sérelmezett tevékenység észlelésétől számít a kifogás benyújtására nyitva álló 

határidő. Ennek indoka, hogy bár a plakát kiragasztásának kezdő időpontja nem ismert, de a 

Ve. 209. § (2) bekezdése értelmében a folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást 

a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani, és a 

becsatolt bizonyítékokból egyértelműen megállapítható, hogy a folyamatosság 2019. 

augusztus 31. napján fennállt, tehát a kifogás határidőben beérkezett. 

 

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

hirdetést tartalmazó plakátot az Egyesült Ellenzék a Ve. 144. § (4) bekezdés a) pontjában 

foglalt korlátozás ellenére, a tulajdonos hozzájárulása, engedélye nélküli helyezte ki, ezzel 

megsértette a Ve. 2. § a) pontjában foglalt választási alapelvet.  
 

Az „Egyesült Ellenzék” egy politikai tömörülés, azonban a kifogásolt kampánytevékenység – az 

ott elhelyezett választási plakát elhelyezésével – az „Egyesült Ellenzék” érdekében történt, ezt a 

tömörülést tiltotta el a Választási Bizottság a jogsértő tevékenységtől. 

 

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, 



112 

 

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. Gőz Gabriella a jogsértés megállapításával egyetért. Azonban 

véleménye szerint, mivel nem egy beazonosítható szervezetről vagy személyekről van szó, 

jogi értelemben nem eltiltható. A jogi eltiltás intézménye véleménye szerint itt nem 

alkalmazható.  

 

 

 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

dr. Galambos Károly 

Megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Ismerteti U.É.T. beadványozó 2019. szeptember 4-én 15 óra 03 perckor elektronikus úton 

benyújtott kifogását kampánytevékenység akadályozása miatt. 

  

Beadványozó előadta, hogy 2019. augusztus 29-én Hermann György, a VIII. kerület 7. evk. 

képviselőjelöltje egy aktivista segítségével ajánlásokat gyűjtött saját maga, és Pikó András 

polgármesterjelölt számára. Többek között a Hock János utca 3. szám alatti bérházba 

szerettek volna bejutni, de a közös képviselő nem engedte be őket. Továbbá ismerteti, hogy 

2019. szeptember 1-jén Pikó András polgármesterjelölt kampányát támogató aktivista is 

megpróbált bejutni a Hock János utcai bérházba. A közös képviselő ekkor is megtagadta, 

hogy az aktivistákat beengedje a házba, mondván, ők már összegyűjtötték az ajánlásokat.  

 

A HVI véleménye az, hogy a 2019. augusztus 29-i „kampánytevékenységet akadályozó” 

cselekmény bejelentése tekintetében a kifogás elkésett, mivel a Ve. 209. § (1) bekezdése 

értelmében azt a jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül be kellett volna 

jelenteni. A kifogás ebben a részében elkésett. 

 

A kifogás 2019. szeptember 1-jére vonatkozó része a kifogás benyújtására álló határidőn belül 

érkezett. Ugyanakkor a kifogás a Ve. 212. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogszabályi 
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követelménynek egyik részében sem felel meg, mivel a kifogás nem tartalmazza a 

jogszabálysértés megjelölését. Ezért érdemi vizsgálat nélkül javasolja elutasítani.  

 

dr. Gőz Gabriella 

Az, hogy a bevezető részben feltünteti a beadványozó, hogy mi alapján adta be a kifogást, az 

nem elegendő a választási irodának? Szeretné megkérdezni a Ve. tv. vonatkozó 

rendelkezéseit, amely előírja, hogy kifogás melyik részében kell megjelölni a jogszabálysértés 

tényét.   

 

dr. Mészár Erika 

Ismerteti a jogszabályi helyeket.   

A kifogásnak tartalmaznia kell: 

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. 

 

dr. Gőz Gabriella 

A kifogás melyik részének kell tartalmaznia a jogszabálysértés megjelölését? Véleménye 

szerint ezt a jogszabály nem határozza meg. 

 

dr. Galambos Károly 

A beadvány nem tartalmazza azt a választási jogszabályt, amit kifogásol a beadványt 

benyújtója a 2019. augusztus 29-ei és a szeptember 1-jei cselekmények kapcsán. Meg kellett 

volna jelölnie a kérelemben, hogy miről kellene dönteniük. Az összefüggések keresése nem 

feladata a bizottságnak.  

 

 

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

 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság kifogás elbírálása tárgyában 

nyilvántartásba vétele tárgyában 66/2019. (09.06.) számon 4 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság U.É.T. beadványozónak 2019. 

szeptember 4-én kampánytevékenység akadályozása miatt benyújtott kifogását érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 
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határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9. napján (hétfőn) 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. 

U.É.T. (…………………………………….) (a továbbiakban: Beadványozó) 2019. 

szeptember 4-én 15 óra 03 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be Budapest Főváros 

VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz, kampánytevékenység akadályozása miatt. 

  

2019. augusztus 29-én Hermann György a VIII. kerület 7. evk. képviselőjelöltje egy aktivista 

segítségével ajánlásokat gyűjtött saját maga, és Pikó András polgármesterjelölt számára. 

Többek között a Hock János utca 3. szám alatti bérházba szerettek volna bejutni, de a közös 

képviselő nem engedte be őket. 

 

A történtekről Hermann György politikusi facebook-oldalán is beszámolt: 

https://www.facebook.com/hermann.gy.momentum/photos/a.103992750961238/1467242933

54750/ 

 

2019. szeptember 1-jén Pikó András polgármesterjelölt kampányát támogató aktivista is 

megpróbált bejutni a Hock János utcai bérházba. A közös képviselő ekkor is megtagadta, 

hogy az aktivistákat beengedje a házba, mondván, ők már összegyűjtötték az ajánlásokat.  

 

Később, a házba bejutva, az aktivistának az egy lakó elmondta, hogy szigorúak az ottani 

szabályok, de arra már nem tudott válaszolni, hogy a közös képviselő vajon mi alapján 

határozza meg, hogy ki léphet be a házba, és ezeknek a szabályoknak van-e nyoma a ház 

szmsz-ében, vagy házirendjében.  

 

Beadványozó álláspontja szerint a közös képviselő önkényesen, jogszerűtlenül döntött arról, 

hogy a Pikó András polgármesterjelöltet támogató aláírásgyűjtőket nem engedte be a házba, 

ráadásul a félreértés is kizárt, hiszen az eset kétszer is megismétlődött. A közös képviselő 

megakadályozta, hogy a Pikó Andrást támogató jelölő szervezetek tájékoztathassák a 

társasházban élőket a közelgő önkormányzati választásról, a lehetséges jelöltekről, és azok 

programjairól. Ezáltal nemcsak a jelölő szervezeteket gátolta meg abban, hogy az 

Alaptörvény [XXIII. cikk (1)] és a Ve. adta lehetőségeikkel éljenek, hanem az ott élő 

választópolgárokat is abban, hogy tájékozódhassanak, és alkotmányos jogaik alapján akár 

több jelöltet is támogathassanak ajánlásukkal.  

 

Kifogástevő álláspontja szerint azért is fontos, hogy a Választási Bizottság érdemben 

foglalkozzon az üggyel, mert tapasztalatuk szerint nem egyedi esetről van szó. Egyre többször 

hallanak arról, hogy közös képviselők, vagy az adott bérházban nagy befolyással bíró lakók 

https://www.facebook.com/hermann.gy.momentum/photos/a.103992750961238/146724293354750/
https://www.facebook.com/hermann.gy.momentum/photos/a.103992750961238/146724293354750/
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saját politikai preferenciáik alapján próbálják befolyásolni lakótársaik párt-, vagy 

jelöltválasztását. 

  

Beadványozó kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogsértés megállapítása mellett tiltsa el a 

közös képviselőt a további jogellenes magatartástól.    

 

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. 

 

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. 

 

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

Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket, és az 

alábbiakat állapította meg a kifogásban szereplő cselekmények külön történő vizsgálata 

alapján: 

 

A 2019. augusztus 29-i „kampánytevékenységet akadályozó” cselekmény bejelentése 

tekintetében a kifogás elkésett, mivel a Ve. 209. § (1) bekezdése értelmében azt a 

jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül be kellett volna jelenteni. A 

kifogás ebben a részében elkésett.. 

 

A kifogás a Ve. 212. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogszabályi követelménynek nem, 

egyik részében sem felel meg, mivel a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés 

megjelölését a két állított, 2019. augusztus 29-ei és szeptember 1-jei tényállással 

összefüggésben tett bejelentés tekintetében. 

 

A Ve. 215. §- alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, 

b) elkésett, 
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c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy 

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. 

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság a Választási Bizottság a Ve. 215. § b) és c) pontja 

alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

III. 

 

A HVB 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, 215. §-ában, 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 

 

6. napirendi pont: Egyebek:  

 

dr. Galambos Károly 

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

dr. Mészár Erika 

Felkéri a Bizottságot, hogy a hétfői sorsolás időpontjában állapodjanak meg. 

 

dr. Galambos Károly 

Javasolja a sorsolás időpontjának 2019. szeptember 9-én (hétfő) 17.00 órát.  

A bizottság megállapodik, hogy a jelöltek sorsolását 2019.09.09. (hétfőn) 17.00 órakor tartja. 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 17 óra 10 perckor az ülést berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 dr. Galambos Károly Danyiné Vámosi Gabriella  

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 Tavaszi Józsefné dr. Lóránth József 

 

 

 

 _______________________________ 

                         dr. Gőz Gabriella 
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         _______________________________ 

                           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) 

 

 


