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Önkormányzati választás 2019 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása 

Jelölő szervezet: 

Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő 

nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.(Ve. 3. § 3. pont) 

A törvény 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek rögzített célja a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. (Nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény (Njt.) 2. § 14. pont) 

Jelölt- és listaállítás 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás 

kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább 5 választópolgár ajánlása szükséges. 

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a 

fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a 

választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2%-ának ajánlását 

összegyűjtötte. 

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10%-ában önállóan jelöltet 

állított, és amely a választópolgárok legalább 2%-ának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát. 

Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – 

közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista 

állításában vehet részt. 

Egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma. Ha a listáról 

egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép. 

Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet. 

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el. 

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (Njt. 

58-63. §) 

A jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész számra kerekítve 

állapítja meg a Nemzeti Választási Bizottság. (Ve. 316. §) 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság 

mellett működő választási irodától igényelhető a választás kitűzését követően. 

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az 

igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 

[Ve. 121. § (2) bek. ] 

A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 120-

121. §) 

A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a 

névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség 
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választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő 

adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2019. szeptember 8-án 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 30-án 16.00 

óráig igényelheti. Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai 

kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő 

szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon 

belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a 

választási iroda bírságot szabhat ki. (Ve. 317. §) 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 318. §) 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell 

bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bek.] 

A területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a területi választási 

bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a 

Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 319. §) 

A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-

én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 319. § (1) bek.] 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 

https://www.valasztas.hu/documents/20182/2426998/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl%C3%A9s

e+%28A6%29.pdf/8fb7b6c9-a241-fc73-a88b-225cf00c31d4?version=1.1 

EGYÉNI JELÖLT BEJELENTÉSE 

https://www.valasztas.hu/documents/20182/2426998/Egy%C3%A9ni+jel%C3%B6lt+bejelent%C3%A9se+%28E

3%29.pdf/a17309e8-0dbf-66b0-9780-fea7d9dd525d?version=1.1 

 

Sárisáp, 2019. augusztus 21.      

 

 

Takácsné Molnár Anikó sk. 

HVI vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


