
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 

2019. szeptember 10-i üléséről 
 

 

Készült: a TVB székhelyén a 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti Értékteremben 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 

 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, azon 3 fő bizottsági tag megjelent. A 

2019. szeptember  9-én elektronikus úton kiküldött meghívóban szereplő napirendeket 

ajánlja a testületnek megtárgyalásra. 

 

Más javaslat nem volt, a bizottság elfogadta az elnök által javasolt napirendet és 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot. 

 

38/2019.(IX.10.) TVB határozat 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a 2019. szeptember 10-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Tájékoztató delegálásokról 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választására bejelentett megyei listák nyilvántartásba vétele 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

3. A 2019. évi nemzetiségi választásokra bejelentett nemzetiségi területi listák 

nyilvántartásba vétele 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

4. Előterjesztés megyei listák, területi nemzetiségi listák sorsolásáról 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

 

1. Tájékoztató delegálásokról 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: tájékoztatja a bizottságot, hogy a 

Demokratikus Koalíció jelölő szervezet delegálta a Somogy Megyei Területi Választási 

Bizottságba Dr. Bálint Ferencet. 

 

A TVB elnöke tájékoztatja a bizottságot, hogy a delegálás megfelel a Ve. 30. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak, a megbízott tag választójogának meglétét a TVI a Ve. 31. §-

a alapján ellenőrizte, a megbízott tagnak van választójoga. A delegált tag a megyei 

közgyűlés elnöke előtt az előírt esküt mai napon letette, így bizottság taggá vált. 

 

Delegált a TVB-be tagot továbbá a Magyar Szocialista Párt, valamint a Somogyért 

Egyesület is. A delegálás megfelelt a Ve.-ben foglaltaknak, a delegáltak eskütétele még 
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nem történt meg, ezért ők a bizottsági tagsághoz kapcsolódó jogaikat a következő 

üléstől gyakorolhatják.  

 

A TVB a tájékozatót egyhangúlag tudomásul vette. 

 

2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választására bejelentett megyei listák nyilvántartásba vétele 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök előadta, hogy a Ve. értelmében a megyei listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, így 2019. szeptember 10-én 

16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási Bizottsághoz, aki minden, a törvényes 

feltételeknek megfelelő területi listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - 

nyilvántartásba vesz. 

 

Előadja, hogy az elmúlt ülés óta 4 jelölő szervezet jelentette be listaállítási szándékát a 

megyei önkormányzati választás vonatkozásában. 

 

1. 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy a SOMOGYÉRT 

EGYESÜLET jelölő szervezet képviseletében eljárva Dr. Gyenesei István – akinek a 

képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján 

kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 09-én, azaz a törvényes 

határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében állított területi listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 

a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A SOMOGYÉRT EGYESÜLET jelölő szervezet által benyújtott 947 db ajánlóíven 

az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak alapján az NVR 

segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, 

hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett – 950 

db - és oda leadott ajánlóívek száma – 947 db –  nem egyezik meg, 3 db vissza nem 

hozott ajánlóív volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel a 

2010. évi L. törvény alapján a TVI vezető határozatában megállapított ajánlások 

számának, vagyis tartalmaz legalább 1 042 db érvényes ajánlást. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a SOMOGYÉRT 

EGYESÜLET jelölő szervezet Somogy megyei területi listájának nyilvántartásba vételi 

kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, vételi kérelme a tör-

vényben meghatározott követelményeknek megfelel, ezért a lista nyilvántartásba vételé-

re tesz javaslatot a bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

39/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a SOMOGYÉRT EGYESÜLET, 

mint jelölő szervezet Somogy megyei területi listája nyilvántartásba vétele tárgyában 

meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a SOMOGYÉRT EGYESÜLET, 

mint jelölő szervezet Somogy megyei területi listáját 16 listás jelölttel 3. 

sorszámmal nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 145 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13. (péntek) 

16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     
A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

A Ve. értelmében a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik 

napon, így 2019. szeptember 10-én 16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási 

Bizottsághoz, aki minden, a törvényes feltételeknek megfelelő területi listát - legkésőbb 

a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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A SOMOGYÉRT EGYESÜLET jelölő szervezet képviseletében eljárva Dr. Gyenesei 

István – akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer 

(továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 09-

én, azaz a törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében állított területi 

listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 

a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A SOMOGYÉRT EGYESÜLET jelölő szervezet által benyújtott 947 db ajánlóíven 

az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak alapján az NVR 

segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, 

hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett – 950 

db - és oda leadott ajánlóívek száma – 947 db –  nem egyezik meg, 3 db vissza nem 

hozott ajánlóív volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel a 

2010. évi L. törvény alapján a TVI vezető határozatában megállapított ajánlások 

számának, vagyis tartalmaz legalább 1 042 db érvényes ajánlást. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a SOMOGYÉRT 

EGYESÜLET jelölő szervezet Somogy megyei területi listájának nyilvántartásba vételi 

kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, ezért a területi listát a 

mai napon nyilvántartásba veszi.  

 

II. 

 

A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (2) bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § c,  46. §, 125 – 128. §, 132. §,  307/I. § (1) - (3) 221. 

§, 223. §, a 224. § (1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdésén, valamint a 3/2019.(VIII.8.) TVI vezetői határozaton alapul.  

  
2. 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy a MOMENTUM 

MOZGALOM jelölő szervezet képviseletében eljárva Bereczki Dávid – akinek a 

képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján 

kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 09-én, azaz a törvényes 

határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében állított területi listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 
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a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A MOMENTUM MOZGALOM jelölő szervezet által benyújtott 200 db ajánlóíven 

az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak alapján az NVR 

segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, 

hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett – 200 

db - és oda leadott ajánlóívek száma – 200 db –  megegyezik. A leadott ajánlóíveken az 

érvényes ajánlások száma megfelel a 2010. évi L. törvény alapján a TVI vezető 

határozatában megállapított ajánlások számának, vagyis tartalmaz legalább 1 042 db 

érvényes ajánlást. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MOMENTUM 

MOZGALOM jelölő szervezet Somogy megyei területi listájának nyilvántartásba vé-

teli kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel ezért a lista nyil-

vántartásba vételére tesz javaslatot a bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

40/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a MOMENTUM MOZGALOM, 

mint jelölő szervezet Somogy megyei területi listája nyilvántartásba vétele tárgyában 

meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a MOMENTUM MOZGALOM, 

mint jelölő szervezet Somogy megyei területi listáját 5 listás jelölttel 4. sorszámmal 

nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 134 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13. (péntek) 

16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     
A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

A Ve. értelmében a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik 

napon, így 2019. szeptember 10-én 16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási 

Bizottsághoz, aki minden, a törvényes feltételeknek megfelelő területi listát - legkésőbb 

a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

A MOMENTUM MOZGALOM jelölő szervezet képviseletében eljárva Bereczki 

Dávid – akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer 

(továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 09-

én, azaz a törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében állított területi 

listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 

a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A MOMENTUM MOZGALOM jelölő szervezet által benyújtott 200 db ajánlóíven 

az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak alapján az NVR 

segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, 

hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett – 200 

db - és oda leadott ajánlóívek száma – 200 db –  megegyezik. A leadott ajánlóíveken az 

érvényes ajánlások száma megfelel a 2010. évi L. törvény alapján a TVI vezető 

határozatában megállapított ajánlások számának, vagyis tartalmaz legalább 1 042 db 

érvényes ajánlást. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MOMENTUM 

MOZGALOM jelölő szervezet Somogy megyei területi listájának nyilvántartásba 

vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, ezért a területi 

listát a mai napon nyilvántartásba veszi.  

 

II. 
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A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (2) bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § c.,  46. §., 125 – 128 §, 132. §,  307/I. § (1) - (3) 221. 

§, 223. §, a 224. § (1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdésén, valamint a 3/2019.(VIII.8.) TVI vezetői határozaton alapul.  

 

3. 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja hogy a JOBBIK 

MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezet képviseletében eljárva 

Kesztyüs Attila – akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer 

(továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 09-

én, azaz a törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében állított területi 

listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 

a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezet által benyújtott 

220 db ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk 

megállapítását a választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi 

névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való 

összevetésével a Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak 

alapján az NVR segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés 

során megállapította, hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási 

Irodától átvett – 220 db - és oda leadott ajánlóívek száma – 220 db –  megegyezik. A 

leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel a 2010. évi L. törvény 

alapján a TVI vezető határozatában megállapított ajánlások számának, vagyis tartalmaz 

legalább 1 042 db érvényes ajánlást. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a JOBBIK 

MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezet Somogy megyei területi 

listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek 

megfelel, ezért a lista nyilvántartásba vételére tesz javaslatot a bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

41/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 

MOZGALOM, mint jelölő szervezet Somogy megyei területi listája nyilvántartásba 

vétele tárgyában  meghozta a következő  

 

határozatot: 
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A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a JOBBIK 

MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM, mint jelölő szervezet Somogy megyei 

területi listáját 15 listás jelölttel 5. sorszámmal nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 157 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13. (péntek) 

16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     
A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

A Ve. értelmében a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik 

napon, így 2019. szeptember 10-én 16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási 

Bizottsághoz, aki minden, a törvényes feltételeknek megfelelő területi listát - legkésőbb 

a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezet képviseletében 

eljárva Kesztyüs Attila – akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási 

Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. 

szeptember 09-én, azaz a törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében 

állított területi listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezet által benyújtott 

220 db ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk 

megállapítását a választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi 

névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való 

összevetésével a Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak 

alapján az NVR segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés 

során megállapította, hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási 

Irodától átvett – 220 db - és oda leadott ajánlóívek száma – 220 db –  megegyezik. A 

leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel a 2010. évi L. törvény 

alapján a TVI vezető határozatában megállapított ajánlások számának, vagyis tartalmaz 

legalább 1 042 db érvényes ajánlást. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a JOBBIK 

MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezet Somogy megyei területi 

listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek 

megfelel, ezért a területi listát a mai napon nyilvántartásba veszi.  

 

II. 

 

A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (2) bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § c,  46. §, 125 – 128. §, 132. §,  307/I. § (1) - (3) 221. 

§, 223. §, a 224. § (1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdésén, valamint a 3/2019.(VIII.8.) TVI vezetői határozaton alapul.  

 

4. 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy a MAGYAR SZOCIALISTA 

PÁRT jelölő szervezet képviseletében eljárva Harangozó Gábor István – akinek a 

képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján 

kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 09-én, azaz a törvényes 

határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében állított területi listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 

a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT jelölő szervezet által benyújtott 250 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak alapján az NVR 

segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, 

hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett – 250 

db - és oda leadott ajánlóívek száma – 250 db –  megegyezik. A leadott ajánlóíveken az 

érvényes ajánlások száma megfelel a 2010. évi L. törvény alapján a TVI vezető 

határozatában megállapított ajánlások számának, vagyis tartalmaz legalább 1 042 db 

érvényes ajánlást. 
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A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MAGYAR 

SZOCIALISTA PÁRT jelölő szervezet Somogy megyei területi listájának 

nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, 

ezért a lista nyilvántartásba vételére tesz javaslatot a bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

42/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, 

mint jelölő szervezet Somogy megyei területi listája nyilvántartásba vétele meghozta a 

következő  

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a MAGYAR SZOCIALISTA 

PÁRT, mint jelölő szervezet Somogy megyei területi listáját 14 listás jelölttel 6. 

sorszámmal nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 168. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13. (péntek) 

16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

A Ve. értelmében a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik 

napon, így 2019. szeptember 10-én 16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási 

Bizottsághoz, aki minden, a törvényes feltételeknek megfelelő területi listát - legkésőbb 

a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT jelölő szervezet képviseletében eljárva 

Harangozó Gábor István – akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási 

Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. 

szeptember 09-én, azaz a törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek az 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Somogy megyében 

állított területi listáját.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a vonatkozó 

jogszabály, a 2010. évi L. törvény értelmében - a megyei választókerületben listát 

állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának 

ajánlását összegyűjtötte. A Somogy megyei területi választókerületben a 

választójogosultak száma 208 216 fő. Ebből következően a Somogy megyei területi 

lista állításához szükséges ajánlások száma egy jelölő szervezet esetén 1 042 db, melyet 

a Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban TVI) vezetője határozatban 

állapít meg, fenti jogszabály alapján.  

A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT jelölő szervezet által benyújtott 250 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda Ve.-ben meghatározottak alapján az NVR 

segítségével az ajánlási küszöb eléréséig elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, 

hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett – 250 

db - és oda leadott ajánlóívek száma – 250 db –  megegyezik. A leadott ajánlóíveken az 

érvényes ajánlások száma megfelel a 2010. évi L. törvény alapján a TVI vezető 

határozatában megállapított ajánlások számának, vagyis tartalmaz legalább 1 042 db 

érvényes ajánlást. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MAGYAR 

SZOCIALISTA PÁRT jelölő szervezet Somogy megyei területi listájának 

nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, 

ezért a területi listát a mai napon nyilvántartásba veszi.  

 

II. 

 

A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (2) bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § c.,  46. §., 125 – 128 §, 132. §,  307/I. § (1) - (3) 221. 

§, 223. §, a 224. § (1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdésén, valamint a 3/2019.(VIII.8.) TVI vezetői határozaton alapul.  

 

3. A 2019. évi nemzetiségi választásokra bejelentett nemzetiségi területi listák 

nyilvántartásba vétele 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök előadta, hogy a Ve. értelmében a nemzetiségi 

területi listákat legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, így 2019. 

szeptember 10-én 16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási Bizottsághoz, aki 
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minden, a törvényes feltételeknek megfelelő területi listát - legkésőbb a bejelentését 

követő negyedik napon – nemzetiségenként nyilvántartásba vesz. 

 

Előadja, hogy az elmúlt ülés óta 1 horvát, 1 német és 2 roma nemzetiségi jelölő 

szervezet jelentette be listaállítási szándékát a területi nemzetiségi önkormányzati  

választások vonatkozásában. 

 

1. 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy a Magyarországi Horvátok 

Szövetsége jelölő szervezet képviseletében eljárva Szolga József – akinek a képviseleti 

jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján kétséget 

kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 06-án, azaz törvényes határidőben 

bejelentette a jelölő szervezetnek a 2019. évi nemzetiségi önkormányzat választáson 

Somogy megyében állított horvát területi nemzetiségi listáját. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a horvát települési nemzetiségi önkormányzati választást 

13 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a horvát 

nemzetiség vonatkozásában 1 településen történő jelöltállítás és 18 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 

A Magyarországi Horvátok Szövetsége, mint jelölő szervezet által benyújtott 5 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján a 

számítógépes rendszer segítségével elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, hogy 

a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett - 5 db - és 

oda leadott ajánlóívek - 5 db - száma megegyezik, a visszahozott ajánlóívek száma 5 db 

volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel az NVB határozat 

alapján megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI annak a vizsgálatát is az 

NVR rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet az 1 településen történő 

jelöltállítási kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi 

Horvátok Szövetsége jelölő szervezet Somogy megyei horvát területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek 

megfelel, ezért a horvát területi nemzetiségi lista nyilvántartásba vételére tesz javaslatot 

a bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

43/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

 



 13 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok 

Szövetsége, mint jelölő szervezet Somogy megyei horvát nemzetiség területi listája 

nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok 

Szövetsége, mint jelölő szervezet Somogy megyei horvát nemzetiségi területi 

listáját 10 listás jelölttel 1. sorszámmal nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 136 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13-án 

(pénteken) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     
A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

A Ve. értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, így 2019. szeptember 10-én 

16.00 óráig kell bejelenteni a Területi Választási Bizottsághoz, aki minden, a törvényes 

feltételeknek megfelelő területi listát, és az azon szereplő jelölteket - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet képviseletében eljárva Szolga 

József – akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer 

(továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 06-

án, azaz törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek a 2019. évi 

nemzetiségi önkormányzat választáson Somogy megyében állított horvát területi 

nemzetiségi listáját. 

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a horvát települési nemzetiségi önkormányzati választást 

13 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a horvát 

nemzetiség vonatkozásában 1 településen történő jelöltállítás és 18 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 

A Magyarországi Horvátok Szövetsége, mint jelölő szervezet által benyújtott 5 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján a 

számítógépes rendszer segítségével elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, hogy 

a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett - 5 db - és 

oda leadott ajánlóívek - 5 db - száma megegyezik, a visszahozott ajánlóívek száma 5 db 

volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel az NVB határozat 

alapján megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI annak a vizsgálatát is az 

NVR rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet az 1 településen történő 

jelöltállítási kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi 

Horvátok Szövetsége jelölő szervezet Somogy megyei horvát területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek 

megfelel, ezért a horvát területi nemzetiségi listát a mai napon nyilvántartásba veszi.  

 

II. 

 

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 60. § (1) 

bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 3. § 3. d. pontján,  46. §, 125 – 128. §, 132. §,  319. § (2), 221. §, 223. §, a 224. § 

(1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdésén, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. sz. határozatán alapul.  

  

2. 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy a Kaposvári Német 

Közhasznú Egyesület jelölő szervezet képviseletében eljárva Schlichter Györgyné – 

akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer (továbbiakban: NVR) 

alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 05-én, azaz törvényes 

határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek a 2019. évi nemzetiségi önkormányzat 

választáson Somogy megyében állított német területi nemzetiségi listáját. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a német települési nemzetiségi önkormányzati választást 

28 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a német 

nemzetiség vonatkozásában 3 településen történő jelöltállítás és 13 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 
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A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület, mint jelölő szervezet által benyújtott 3 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján a 

számítógépes rendszer segítségével elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, hogy 

a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett - 3 db - és 

oda leadott ajánlóívek - 3 db - száma megegyezik, a visszahozott ajánlóívek száma 3 db 

volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel az NVB határozat 

alapján megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI annak a vizsgálatát is az 

NVR rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet 3 településen történő 

jelöltállítási kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kaposvári 

Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet Somogy megyei német területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott 

követelményeknek megfelel, ezért a német lista nyilvántartásba vételére tesz javaslatot a 

bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

44/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Kaposvári Német Közhasznú 

Egyesület, mint jelölő szervezet Somogy megyei német nemzetiség területi listája 

nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Kaposvári Német Közhasznú 

Egyesület, mint jelölő szervezet Somogy megyei német nemzetiségi területi listáját 

7 listás jelölttel 2. sorszámmal nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 147. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13-án 

(péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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, 

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     
A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

 

A Ve. értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, így 2019. szeptember 10-én 

16.00 óráig kell bejelenteni a Területi Választási Bizottsághoz, aki minden, a törvényes 

feltételeknek megfelelő területi listát, és az azon szereplő jelölteket - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet képviseletében eljárva 

Schlichter Györgyné – akinek a képviseleti jogosultsága a Nemzeti Választási Rendszer 

(továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 05-

én, azaz törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek a 2019. évi 

nemzetiségi önkormányzat választáson Somogy megyében állított német területi 

nemzetiségi listáját. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a német települési nemzetiségi önkormányzati választást 

28 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a német 

nemzetiség vonatkozásában 3 településen történő jelöltállítás és 13 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 

A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület, mint jelölő szervezet által benyújtott 3 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján a 

számítógépes rendszer segítségével elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, hogy 

a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett - 3 db - és 

oda leadott ajánlóívek - 3 db - száma megegyezik, a visszahozott ajánlóívek száma 3 db 

volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel az NVB határozat 

alapján megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI annak a vizsgálatát is az 

NVR rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet 3 településen történő 

jelöltállítási kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kaposvári 

Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet Somogy megyei német területi 
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nemzetiségi listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott 

követelményeknek megfelel, ezért a német területi nemzetiségi listát a mai napon 

nyilvántartásba veszi.  

II. 

 

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 60. § (1) 

bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 3. § 3. d. pontján,  46. §, 125 – 128. §, 132. §,  319. § (2), 221. §, 223. §, a 224. § 

(1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdésén, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. sz. határozatán alapul.  

 

3. 

Prof.Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy Cigány Önkormányzatok és 

Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet képviseletében 

eljárva Bogdán Sándor – akinek a képviseleti jogosultsága az Nemzeti Választási 

Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. 

szeptember 10-én 16.00 óra előtt, azaz törvényes határidőben bejelentette a jelölő 

szervezetnek a 2019. évi nemzetiségi önkormányzat választáson Somogy megyében 

állított roma területi nemzetiségi listáját. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a roma települési nemzetiségi önkormányzati választást 

128 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a roma 

nemzetiség vonatkozásában 13 településen történő jelöltállítás és 144 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 

A Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete, 

mint jelölő szervezet által benyújtott 20 db ajánlóíven az ajánló választópolgárok 

azonosítását és választójoguk megállapítását a választópolgárok ajánlóíven feltüntetett 

adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartásának adataival való összevetésével a Somogy Megyei Területi Választási 

Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján az NVR segítségével elvégezte. Az ellenőrzés 

során megállapította, hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási 

Irodától átvett - 20 db -  és oda leadott ajánlóívek db száma megegyezik, a visszahozott 

ajánlóívek száma 20 db volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma 

megfelel az NVB határozat alapján megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI 

annak a vizsgálatát is az NVR rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet a 13 

településen történő jelöltállítás kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt 

teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Cigány 

Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő 

szervezet Somogy megyei roma területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vételi 

kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, ezért a roma területi 

nemzetiségi lista nyilvántartásba vételére tesz javaslatot a bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 
 

45/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Cigány Önkormányzatok és Roma 

Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete, mint jelölő szervezet Somogy megyei 

roma nemzetiség területi listája nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Cigány Önkormányzatok és 

Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete, mint jelölő szervezet Somogy 

megyei roma nemzetiségi területi listáját 8 listás jelölttel 2. sorszámmal 

nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 159. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes  és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13-án 

(péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     
A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

A Ve. értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, így 2019. szeptember 10-én 

16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási Bizottsághoz, aki minden, a törvényes 

feltételeknek megfelelő területi listát, és az azon szereplő jelölteket - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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A Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete 

jelölő szervezet képviseletében eljárva Bogdán Sándor – akinek a képviseleti 

jogosultsága az Nemzeti Választási Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján kétséget 

kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 10-én 16.00 óra előtt, azaz törvényes 

határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek a 2019. évi nemzetiségi önkormányzat 

választáson Somogy megyében állított roma területi nemzetiségi listáját. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a roma települési nemzetiségi önkormányzati választást 

128 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a roma 

nemzetiség vonatkozásában 13 településen történő jelöltállítás és 144 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 

A Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete, 

mint jelölő szervezet által benyújtott 20 db ajánlóíven az ajánló választópolgárok 

azonosítását és választójoguk megállapítását a választópolgárok ajánlóíven feltüntetett 

adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartásának adataival való összevetésével a Somogy Megyei Területi Választási 

Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján az NVR segítségével elvégezte. Az ellenőrzés 

során megállapította, hogy a jelölő szervezet által a Somogy Megyei Területi Választási 

Irodától átvett - 20 db -  és oda leadott ajánlóívek db száma megegyezik, a visszahozott 

ajánlóívek száma 20 db volt. A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma 

megfelel az NVB határozat alapján megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI 

annak a vizsgálatát is az NVR rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet a 13 

településen történő jelöltállítás kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt 

teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Cigány 

Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő 

szervezet Somogy megyei roma területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vételi 

kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, ezért a roma területi 

nemzetiségi listát a mai napon nyilvántartásba veszi.  

 

II. 

 

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 60. § (1) 

bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 3. § 3. d. pontján,  46. §, 125 – 128. §, 132. §,  319. § (2), 221. §, 223. §, a 224. § 

(1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdésén, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. sz. határozatán alapul.  

 

4. 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy Jövő Alakítók Szövetsége 

Egyesület jelölő szervezet képviseletében eljárva Balogh Imre – akinek a képviseleti 

jogosultsága az Nemzeti Választási Rendszer (továbbiakban: NVR) alapján kétséget 

kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 10-én 16.00 óra előtt, azaz törvényes 

határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek a 2019. évi nemzetiségi önkormányzat 

választáson Somogy megyében állított roma területi nemzetiségi listáját. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 
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nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a roma települési nemzetiségi önkormányzati választást 

128 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a roma 

nemzetiség vonatkozásában 13 településen történő jelöltállítás és 144 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 

A Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület, mint jelölő szervezet által benyújtott 35 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján az NVR 

segítségével elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, hogy a jelölő szervezet által 

a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett - 35 db -  és oda leadott ajánlóívek 

db száma nem egyezik meg, a visszahozott ajánlóívek száma 34 db volt. A leadott 

ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel az NVB határozat alapján 

megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI annak a vizsgálatát is az NVR 

rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet a 13 településen történő jelöltállítás 

kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jövő Alakítók 

Szövetsége Egyesület jelölő szervezet Somogy megyei roma területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek 

megfelel, ezért a roma területi nemzetiségi lista nyilvántartásba vételére tesz javaslatot a 

bizottságnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A bejelentés és az ellenőrzés irataiba történő betekintés után a TVB  3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 
 

46/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Jövő Alakítók Szövetsége 

Egyesület, mint jelölő szervezet Somogy megyei roma nemzetiség területi listája 

nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő  

 

határozatot: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a Jövő Alakítók Szövetsége 

Egyesület, mint jelölő szervezet Somogy megyei roma nemzetiségi területi listáját 

14 listás jelölttel 3. sorszámmal nyilvántartásba veszi.  

A lista gépi azonosítója: 160 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat 

ellen az ügyben érintett természetes  és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 7400 Kaposvár, Fő u. 

10., e-mail: tvi@som-onkorm.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon 

vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

mailto:tvi@som-onkorm.hu
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illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13-án 

(péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 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 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.  

 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és 

a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

I. 

     
A nyilvántartásba vétel a törvényi követelményeknek megfelel az alábbiak alapján. 

 

A Ve. értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, így 2019. szeptember 10-én 

16 óráig kell bejelenteni a Területi Választási Bizottsághoz, aki minden, a törvényes 

feltételeknek megfelelő területi listát, és az azon szereplő jelölteket - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

A Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület jelölő szervezet képviseletében eljárva Balogh 

Imre – akinek a képviseleti jogosultsága az Nemzeti Választási Rendszer 

(továbbiakban: NVR) alapján kétséget kizáróan megállapítható – 2019. szeptember 10-

én 16.00 óra előtt, azaz törvényes határidőben bejelentette a jelölő szervezetnek a 2019. 

évi nemzetiségi önkormányzat választáson Somogy megyében állított roma területi 

nemzetiségi listáját. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek. tv.) 

értelmében a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a megyében kitűzött települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan 

jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását 

összegyűjtötte. A Nemzeti Választási Bizottság határozatában (továbbiakban: NVB 

határozat) Somogy megyében a roma települési nemzetiségi önkormányzati választást 

128 településre írta ki, így a területi nemzetiségi lista állításának feltétele a roma 

nemzetiség vonatkozásában 13 településen történő jelöltállítás és 144 érvényes ajánlás 

együttes megléte. 

A Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület, mint jelölő szervezet által benyújtott 35 db 

ajánlóíven az ajánló választópolgárok azonosítását és választójoguk megállapítását a 

választópolgárok ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a 

szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével a 

Somogy Megyei Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) a Ve. alapján az NVR 

segítségével elvégezte. Az ellenőrzés során megállapította, hogy a jelölő szervezet által 

a Somogy Megyei Területi Választási Irodától átvett - 35 db -  és oda leadott ajánlóívek 



 22 

db száma nem egyezik meg, a visszahozott ajánlóívek száma 34 db volt. A leadott 

ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma megfelel az NVB határozat alapján 

megállapított ajánlások számának. Elvégezte a TVI annak a vizsgálatát is az NVR 

rendszerben, hogy eleget tett-e a jelölő szervezet a 13 településen történő jelöltállítás 

kötelezettségének. A jelölő szervezet e feltételt teljesítette. 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jövő Alakítók 

Szövetsége Egyesület jelölő szervezet Somogy megyei roma területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek 

megfelel, ezért a roma területi nemzetiségi listát a mai napon nyilvántartásba veszi.  

 

II. 

 

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 60. § (1) 

bekezdésén; a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 3. § 3. d. pontján,  46. §, 125 – 128. §, 132. §,  319. § (2), 221. §, 223. §, a 224. § 

(1)-(4) rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdésén, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. sz. határozatán alapul.  

 

4. Előterjesztés megyei listák, területi nemzetiségi listák sorsolásáról 

Előadó: Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy a napirend a keretében kerül sor 

a területi nemzetiségi önkormányzatok tagjainak- és a megyei közgyűlés tagjainak 

választása érdekében a területi nemzetiségi önkormányzati- és a megyei önkormányzati 

választáson induló jelölő szervezetek sorrendjének kisorsolására, ami lényegében véve 

azt jelenti, hogy most határozza meg a TVB, hogy milyen sorrendben szerepelnek az 

egyes jelölő szervezetek a szavazólapon.  

Felkéri Dr. Sárhegyi Juditot, a Területi Választási Iroda vezetőjét, hogy ismertesse a 

jogszabályi hátteret, és a sorsolás rendjét.  

 

Dr. Sárhegyi Judit TVI vezető: tájékoztatja a Területi Választási Bizottságot, és a 

megjelent jelölő szervezeti képviselőket, valamint a sajtó jelen lévő munkatársait, hogy 

a területi nemzetiségi képviselőtestületek, nevezetesen a horvát, német, és roma 

nemzetiségek, valamint a megyei közgyűlés tagjainak megválasztására irányuló 

önkormányzati választásokon a jelölő szervezetek, így pártok, és civil szervezetek 

állíthattak listát a megfelelő számú ajánlások összegyűjtésével. 

 

Az ajánlóívek leadása, és a listák bejelentésének határideje a mai napon 16 órakor járt 

le. A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a TVB a bejelentett listák sorrendjének sorsolását 

listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, vagyis ma, 16 óra után kell, hogy 

elvégezze. Az előbbiekben történt nyilvántartásba vételek mellett ez is indokolja tehát a 

mai ülés megtartását. A sorsolást minden olyan jelölő szervezet esetében el kell 

végezni, aki a mai napon 16 óráig visszahozta az ajánlóívet, és bejelentette listáját, 

függetlenül attól, hogy a TVI el tudta-e végezni az ajánlás ellenőrzést. Abban az 

esetben, amikor a lista nyilvántartásba vételét a TVB jogerősen elutasította, a sorsolást 

nem végezzük el. Ilyen lista Somogy megyében az ellenőrzötteket figyelembe véve nem 

volt.  Nem kell sorsolást tartani továbbá, ha csak egy lista van. 

A horvát területi nemzetiségi választásra 1 listabejelentés érkezett. Így a Ve. 160. § (2) 

bekezdése értelmében itt nem kell sorsolást tartani.  

A német területi nemzetiségi választásra 2 listát jelentettek be. A TVB 1 listát jogerősen 

nyilvántartásba vett, míg a másik listát a mai ülésen vette nyilvántartásba. A mai döntés 

nem jogerős, ám a jogszabály értelmében ezt is sorsolni kell.  
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A területi roma nemzetiségi választásra 3 jelölő szervezet adta le határidőben az 

ajánlóíveket, és állított területi listát. A TVB 1 listát jogerősen nyilvántartásba vett, 2 

listaállítást ellenőrzött, melyből a mai ülésen 2 listát nyilvántartásba vett. A mai 

döntések nem jogerősek, ezért minden listát sorsolni kell. 

A megyei önkormányzat közgyűlésének választásra 8 jelölő szervezet kért ki 

ajánlóíveket, 2 jelölő szervezet visszalépett, 6 határidőben adta le az ajánlóíveit, és 

jelentette be listáját. A TVB 2 listát jogerősen nyilvántartásba vett, 4 listaállítást 

ellenőrzött, melyből a mai ülésen 4 listát nyilvántartásba vett. A mai döntések nem 

jogerősek, ezért minden listát sorsolni kell.  

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint az őszi választásokon, azaz 2019. október 13-án az 

egyes szavazólapokon a listák a TVB által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 

nemzetiségi – és a helyi önkormányzati választásokra is ugyanezen a napon kerül sor.  

 

A sorsolásra a két választás esetében külön-külön kerül sor, míg a nemzetiségi 

önkormányzati választásokkal kapcsolatban nemzetiségeként.  

 

A sorsolás rendjére a korábbi gyakorlathoz hasonlóan kétfordulós sorsolás formájában 

kerül sor. A sorsolás első fordulójában valamennyi jelölő szervezet megjelent 

képviselője, a meg nem jelöltek helyett a TVB elnöke – a nyilvántartásba vételük 

sorrendjében – sorszámot húz. Ez a sorszám határozza meg azt a sorrendet, mely 

alapján a szavazólap sorrendje kerül kihúzásra. A második fordulóban tehát az első 

fordulóban kihúzott sorszám növekvő sorrendjében húznak a jelölő szervezet megjelent 

képviselői, a meg nem jelentek helyett pedig a TVB elnöke. A második fordulóban 

kihúzott sorszám jelenti a szavazólapon történő megjelenés sorszámát. A sorsolás 

rendjét a TVB határozatban állapítja meg.  

A Ve. 161. §. szerint a sorsolást követően a szavazólapon a jelölő szervezetek adatait 

nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni, a jelölő szervezet 

jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a 

szavazólapon. A közös lista állításában részt vevő jelölő szervezetek, ha több jelkép 

feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és 

negyven milliméter széles területen elhelyezni. Az a lista, mely a sorsolást követően 

nem kerül nyilvántartásba vételre, vagy törlésre kerül, a szavazólapról is törlésre kerül. 

Ilyenkor a szavazólap sorrendje nem változik meg. 

A sorsolásról alakszerű határozat születik, mely ellen a Ve. 239. § szerint nincs helye 

önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: köszöni a tájékoztatást, javaslatot tesz az 

előbb ismertetett sorsolási rendről való határozat hozatalra.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta 

meg az alábbi határozatot. 

 

47/2019.(IX.10.) számú határozat  

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a megyei és területi nemzetiségi listák 

szavazólapon történő sorrendjének eldöntésére az alábbi sorsolási eljárási rendet hagyja 

jóvá: 

1. A sorsolásra a két választás esetében külön – külön kerül sor, míg a nemzetiségi 

önkormányzati választásokkal kapcsolatban nemzetiségeként.  

2. A sorsolás kétfordulós: 
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- Az első fordulóban valamennyi jelölő szervezet megjelent képviselője, a 

meg nem jelöltek helyett a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke – a nyilvántartásba vételük sorrendjében – sorszámot húz. 

- A második fordulóban az előző pont szerint kihúzott sorszámok növekvő 

sorrendjében a jelölő szervezet megjelent képviselője, a meg nem jelöltek 

helyett a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elnöke kihúzza a 

szavazólapon történő megjelenésének sorszámát. 

 

Felelős: Prof. Dr.Tossenberger János TVB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy először a területi nemzetiségi 

listák sorsolására kerül sor. A területi nemzetiségi választásokon 3 nemzetiség állít listát 

Somogy megyében: a horvátok, a németek, és a romák. Horvát területi nemzetiségi sor-

solás megtartására nem kerül sor, tekintve, hogy 1 jelölő szervezet állított listát, aki ez 

által egyedül szerepel a szavazólapon, ez a jelölő szervezet a Magyarországi Horvátok 

Szövetsége. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy német nemzetiségi listát két 

jelölő szervezet állított, a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége, valamint a 

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület. Kéri a TVI vezetőjét, hogy a német nemzetisé-

gi listák sorsolását bonyolítsa le. 

 

Dr. Sárhegyi Judit TVI vezető: a listabejelentés sorrendjében szólítja a jelölő szerveztek 

képviselőit  az 1.fordulóban. Amennyiben nincs itt a jelölő szervezet képviselője, úgy a 

TVB elnöke húz sorszámot. Elsőként kéri a Baranyai Német Önkormányzatok Szövet-

ségének képviselőjét, hogy húzzon sorszámot. Másodjára kéri a Kaposvári Német Köz-

hasznú Egyesület képviselőjét, hogy húzzon sorszámot. 

 

Dr. Sárhegyi Judit TVI vezető: megállapítja, hogy a Baranyai Német Önkormányzatok 

Szövetsége a 2. sorszámot, a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület pedig az 1. sor-

számot húzta. 

Ennek alapján kérem a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület jelölő szervezet képvi-

selőjét, hogy először ő húzza ki sorszáma alapján azt a számot, ahányadiknak a szavazó-

lapon a szervezet szerepelni fog, majd a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 

jelölő szervezet képviselője is húzzon sorszámot. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: megállapítja, hogy a második húzás után a 

német területi nemzetiségi önkormányzati választáson a sorsolás eredményeként a sza-

vazólapon a jelölőszervezetek az alábbi sorrendben helyezkednek el: 

 

 

Szavazólapon való  

elhelyezkedés sorszáma 

Jelölő szervezet  

1. Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 

2. Kaposvári Német Közhasznú Egyesület 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a TVB 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést 

hozta meg. 
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A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

48/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi választására bejelentett német nemzetiségi területi lista sorsolása 

tárgyában meghozta a következő 

 

h a t á r o z a t o t: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi választására a nemzetiségi jelölő szervezetek által bejelentett 

német nemzetiségi területi listák a következő sorrendben szerepelnek a 

szavazólapon: 

 

Sorsolt 

listasorszám 

Jelölő szervezet(ek) neve Lista állapota 
Nyilvántartásba véve (jogerős, nem jogerős) 

vagy 

Elutasítva de nem jogerős vagy 

Döntésre vár 

1.  Baranyai Német Önkormányzatok 

Szövetsége 

Nyilvántartásba véve (jogerős) 

2.  Kaposvári Német Közhasznú 

Egyesület 

Nyilvántartásba véve (nem 

jogerős) 

 

Ezen határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

I n d o k o l á s 

I. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB)  a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a 2019. 

szeptember 10-én 16 óráig a bejelentett listákat a szavazólapon lévő sorrendjük 

megállapítása végett kisorsolja. A TVB a bejelentett listák - annak listának a 

kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének 

sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, azaz 2019. szeptember 

10-én 16 óra után végzi el. Ha a sorsolást követően valamely listát nem vesznek 

nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon nem szerepelhet majd, a kisorsolt 

listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a listákat a 

sorsolás szerint folyamatos sorszámozással ellátva kell majd feltüntetni.  

 

2019. szeptember 10-én 16 óráig a TVB-hez 2 db német nemzetiségi jelölő szervezet 2 

db területi listát jelentett be. A TVB a jelölő szervezetek által állított listák közül 1 db-ot 

jogerősen nyilvántartásba vett, 1db-ot nyilvántartásba vett, de a nyilvántartásba vétele 

még nem emelkedett jogerőre. E szerint a TVB 2 jelölő szervezet által bejelentett listát 

sorsolt ki, a TVB 47/2019.(IX.10.) sz. határozatával jóváhagyott kétfordulós sorsolási 

rend szerint. A sorsolás első fordulójában valamennyi jelölő szervezet megjelent 

képviselője, a meg nem jelentek helyett a TVB elnöke – a nyilvántartásba vételük 
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sorrendjében – sorszámot húzott. Ez a sorszám határozta meg azt a sorrendet, mely 

alapján a szavazólapon való szereplés sorrendje került kihúzásra. A második fordulóban 

tehát az első fordulóban kihúzott sorszám növekvő sorrendjében húztak a jelölő 

szervezet megjelent képviselői, a meg nem jelentek helyett pedig a TVB elnöke. A 

második fordulóban kihúzott sorszám jelenti a szavazólapon történő megjelenés 

sorszámát. 

A TVB fentiek alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 

választására a német területi nemzetiségi önkormányzat választását érintően a jelölő 

szervezetek által bejelentett listáknak a szavazólapon megjelenő sorrendjét a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozta meg. 

 

A szavazólap adattartalmát a TVB azt követően hagyja jóvá, hogy valamennyi 

bejelentett lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatát meghozta. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 46. §, 48. § (1) a), c), 48. § (3), 129-132. §, 160. § (1)-(3), 162. § (1), 

239. §, 307/I. §, 319. §, valamint a 47/2019.(IX.10.) TVB határozat rendelkezésein 

alapul. 

 

Prof. Dr.Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy roma nemzetiségi területi listát 

három jelölő szervezet állított, a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség, a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi 

Egyesülete, valamint a Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület. Kéri a TVI vezetőt, hogy a 

roma nemzetiségi listák esetén is bonyolítsa le a sorsolást. 

 

Dr. Sárhegyi Judit TVI vezető: a listabejelentés sorrendjében szólítja a jelölő szerveztek 

képviselőit  az 1.fordulóban. Nem jelent meg a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 

Szervezetek Érdekvédelmi Egyesületének képviselője, valamint a Jövő Alakítók Szö-

vetsége Egyesület képviselője, ezért helyettük a TVB elnöke fog sorszámot húzni.  El-

sőként kéri a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

(LUNGO DROM) képviselőjét, hogy húzzon sorszámot. Másodjára kéri a Cigány Ön-

kormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete (CÖCE) képviselő-

je helyett a TVB elnökét, hogy húzzon sorszámot. Harmadjára pedig kéri a Jövő Alakí-

tók Szövetsége Egyesület (JASZ) képviselője helyett a TVB elnökét, hogy húzzon sor-

számot. 

 

Dr. Sárhegyi Judit TVI vezető: megállapítja, hogy a LUNGO DROM az 1. sorszámot, a 

CÖCE a 3. sorszámot, a JASZ pedig a 2. sorszámot húzta. 

Ennek alapján kérem a LUNGO DROM jelölő szervezet képviselőjét, hogy először ő 

húzza ki sorszáma alapján azt a számot, ahányadiknak a szavazólapon a szervezet sze-

repelni fog, másodjára pedig a JASZ elölő szervezet képviselője helyett a TVB elnöke 

húzzon, harmadikként pedig a CÖCE jelölő szervezet képviselője helyett szintén a TVB 

elnöke fog húzni. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: megállapítja, hogy a második húzás után a 

roma területi nemzetiségi önkormányzati választáson a sorsolás eredményeként a szava-

zólapon a jelölőszervezetek az alábbi sorrendben helyezkednek el: 
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Szavazólapon 

való elhelyezke-

dés sorszáma 

Jelölő szervezet  

1. Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi 

Egyesülete (CÖCE) 

2. „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség  

3. Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület (JASZ) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a TVB 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést 

hozta meg. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 

 

49/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi választására bejelentett roma nemzetiségi területi lista sorsolása 

tárgyában meghozta a következő 

h a t á r o z a t o t: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi választására a nemzetiségi jelölő szervezetek által bejelentett 

roma nemzetiségi területi listák a következő sorrendben szerepelnek a 

szavazólapon: 

 

Sorsolt 

listasorszám 

Jelölő szervezet(ek) neve Lista állapota 
Nyilvántartásba véve (jogerős, nem jogerős) 

vagy 

Elutasítva de nem jogerős vagy 

Döntésre vár 

1.  Cigány Önkormányzatok és 

Roma Civil Szervezetek 

Érdekvédelmi Egyesülete 

(CÖCE) 

Nyilvántartásba véve (nem 

jogerős) 

2.  „LUNGO DROM” Országos 

Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetség 

Nyilvántartásba véve (jogerős) 

3.  Jövő Alakítók Szövetsége 

Egyesület (JASZ) 

Nyilvántartásba véve (nem 

jogerős) 

 

Ezen határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

I n d o k o l á s 

I. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB)  a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a 2019. 

szeptember 10-én 16 óráig a bejelentett listákat a szavazólapon lévő sorrendjük 

megállapítása végett kisorsolja. A TVB a bejelentett listák - annak listának a 
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kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének 

sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, azaz 2019. szeptember 

10-én 16 óra után végzi el. Ha a sorsolást követően valamely listát nem vesznek 

nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon nem szerepelhet majd, a kisorsolt 

listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a listákat a 

sorsolás szerint folyamatos sorszámozással ellátva kell majd feltüntetni.  

2019. szeptember 10-én 16 óráig a TVB-hez 3 db roma nemzetiségi jelölő szervezet 3 

db területi listát jelentett be. A TVB a jelölő szervezetek által állított listák közül 1 db-ot 

jogerősen nyilvántartásba vett, 2 db-ot nyilvántartásba vett, de a nyilvántartásba vétele 

még nem emelkedett jogerőre. E szerint a TVB 3 jelölő szervezet által bejelentett listát 

sorsolt ki, a TVB 47/2019.(IX.10.) sz. határozatával jóváhagyott kétfordulós sorsolási 

rend szerint. A sorsolás első fordulójában valamennyi jelölő szervezet megjelent 

képviselője, a meg nem jelentek helyett a TVB elnöke – a nyilvántartásba vételük 

sorrendjében – sorszámot húzott. Ez a sorszám határozta meg azt a sorrendet, mely 

alapján a szavazólapon való szereplés sorrendje került kihúzásra. A második fordulóban 

tehát az első fordulóban kihúzott sorszám növekvő sorrendjében húztak a jelölő 

szervezet megjelent képviselői, a meg nem jelentek helyett pedig a TVB elnöke. A 

második fordulóban kihúzott sorszám jelenti a szavazólapon történő megjelenés 

sorszámát. 

A TVB fentiek alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 

választására a roma területi nemzetiségi önkormányzat választását érintően a jelölő 

szervezetek által bejelentett listáknak a szavazólapon megjelenő sorrendjét a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozta meg. 

 

A szavazólap adattartalmát a TVB azt követően hagyja jóvá, hogy valamennyi 

bejelentett lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatát meghozta. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 46. §, 48. § (1) a), c), 48. § (3), 129-132. §, 160. § (1)-(3), 162. § (1), 

239. §, 307/I. §, 319. §, valamint a 47/2019.(IX.10.) TVB határozat rendelkezésein ala-

pul. 

 

Prof. Dr.Tossenberger János TVB elnök: előadja, hogy a megyei listák sorsolása követ-

kezik. Megyei listát 6 jelölő szervezet állított. 2 jelölő szervezet listája jogerősen nyil-

vántartásba vételre került: a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény De-

mokrata Néppárt közös listája, valamint a Demokratikus Koalíció által állított lista. 

Az ülés elején további 4 jelölő szervezet listáját vette nyilvántartásba a bizottság, amely 

döntés ugyan még nem jogerős, de a választási eljárási törvény alapján a sorsolást az ő 

esetükben is el kell végezni, ezek a Somogyért Egyesület, Momentum Mozgalom, a 

JOBBIK Magyarországért Mozgalom, valamint a Magyar Szocialista Párt által állított 

lista. 

Felkéri a TVI vezetőjét, hogy a sorsolást bonyolítsa le. 

 

Dr. Sárhegyi Judit TVI vezető: a listabejelentés sorrendjében szólítja a jelölő szerveztek 

képviselőit  az 1.fordulóban. Nem jelent meg a Momentum Mozgalom és a Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom képviselője, így helyettük a TVB elnöke fog sorszámot húzni. 

Elsőként kéri a FIDESZ-KDNP képviselőjét, hogy húzzon sorszámot. Másodjára kéri a 

Demokratikus Koalíció képviselőjét, hogy húzzon sorszámot. Harmadjára kéri a Somo-

gyért Egyesület képviselőjét, hogy húzzon sorszámot. Negyedszer a Momentum Moz-

galom képviselőjét, utána ötödiknek a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjét, 

majd a Magyar Szocialista Párt megjelent képviselőjét. 
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Dr. Sárhegyi Judit TVI vezető: megállapítja, hogy a FIDESZ-KDNP az 5. sorszámot, a 

Demokratikus Koalíció a 2. sorszámot, a SOMOGYÉRT EGYESÜLET a 3. sorszámot, 

A Momentum Mozgalom a 6. sorszámot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom a 4. sor-

számot, a Magyar Szocialista Párt pedig az 1. sorszámot húzta. 

Ennek alapján kérem a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet képviselőjét, hogy elő-

ször ő húzza ki sorszáma alapján azt a számot, ahányadiknak a szavazólapon a szervezet 

szerepelni fog, másodjára a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet képviselője húzzon, 

harmadikként a SOMOGYÉRT EGYESÜLET jelölő szervezet képviselője, negyedik-

ként a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet képviselője helyett a TVB 

elnöke, ötödikként a a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet képviselője, hatodikként pedig a 

Momentum Mozgalom jelölő szervezet képviselője helyett a TVB elnöke. 

 

Prof. Dr. Tossenberger János TVB elnök: megállapítja, hogy a második sorszámhúzás 

után a Somogy megyei közgyűlés tagjainak választásán 2019. október 13-án a sorsolás 

eredményeként a szavazólapon a jelölőszervezetek az alábbi sorrendben helyezkednek 

el: 

 

Szavazólapon 

való elhelyez-

kedés sorszáma 

Jelölő szervezet  

1. Momentum Mozgalom 

2. SOMOGYÉRT Egyesület 

3. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt (FI-

DESZ-KDNP) 

4. Jobbik Magyarországért Mozgalom 

5. Magyar Szocialista Párt 

6. Demokratikus Koalíció 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a TVB 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést 

hozta meg. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 
 

50/2019.(IX.10.) számú határozata 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választására bejelentett megyei listák sorsolása 

tárgyában meghozta a következő 

h a t á r o z a t o t: 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választására a jelölő szervezetek 

által bejelentett megyei listák a következő sorrendben szerepelnek a szavazólapon: 

 

Sorsolt 

listasorszám 

Jelölő szervezet(ek) neve Lista állapota 
Nyilvántartásba véve (jogerős, nem jogerős) 

vagy 

Elutasítva de nem jogerős vagy 

Döntésre vár 

1.  Momentum Mozgalom 

 

Nyilvántartásba véve (nem jogerős) 
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2.  SOMOGYÉRT Egyesület 

 

Nyilvántartásba véve (nem jogerős) 

3.  FIDESZ Magyar Polgári 

Szövetség – 

Kereszténydemokrata 

Néppárt (FIDESZ-KDNP) 

Nyilvántartásba véve (jogerős) 

4.  JOBBIK Magyarországért 

Mozgalom 

Nyilvántartásba véve (nem jogerős) 

5. Magyar Szocialista Párt 

(MSZP) 

Nyilvántartásba véve (nem jogerős) 

6. Demokratikus Koalíció 

 

Nyilvántartásba véve (jogerős) 

 

Ezen határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

I n d o k o l á s 

I. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a 2019. 

szeptember 10-én 16  óráig a bejelentett listákat a szavazólapon lévő sorrendjük 

megállapítása végett kisorsolja. A TVB a bejelentett listák - annak listának a 

kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének 

sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, azaz 2019. szeptember 

10-én 16 óra után végzi el. Ha a sorsolást követően valamely listát nem vesznek 

nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon nem szerepelhet majd, a kisorsolt 

listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.  

 

A szavazólapon a listákat a sorsolás szerint folyamatos sorszámozással ellátva kell majd 

feltüntetni.  

2019. szeptember 10-én 16 óráig a TVB-hez 6 db jelölő szervezet 6 db megyei listát 

jelentett be. A TVB a jelölő szervezetek által állított listák közül 2 db-ot jogerősen 

nyilvántartásba vett, 4 db-ot nyilvántartásba vett, de a nyilvántartásba vétele még nem 

emelkedett jogerőre.  E szerint a TVB 6 jelölő szervezet által bejelentett listát sorsolt ki, 

a TVB 47/2019.(IX.10.) sz. határozatával jóváhagyott kétfordulós sorsolási rend szerint. 

A sorsolás első fordulójában valamennyi jelölő szervezet megjelent képviselője, a meg 

nem jelentek helyett a TVB elnöke – a nyilvántartásba vételük sorrendjében – 

sorszámot húzott. Ez a sorszám határozta meg azt a sorrendet, mely alapján a 

szavazólapon való szereplés sorrendje került kihúzásra. A második fordulóban tehát az 

első fordulóban kihúzott sorszám növekvő sorrendjében húztak a jelölő szervezet 

megjelent képviselői, a meg nem jelentek helyett pedig a TVB elnöke. A második 

fordulóban kihúzott sorszám jelenti a szavazólapon történő megjelenés sorszámát. 

A TVB fentiek alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 

választására a roma területi nemzetiségi önkormányzat választását érintően a jelölő 

szervezetek által bejelentett listáknak a szavazólapon megjelenő sorrendjét a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozta meg. 
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A szavazólap adattartalmát a TVB azt követően hagyja jóvá, hogy valamennyi 

bejelentett lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatát meghozta. Ha a sorsolást 

követően valamely listát a TVB nem vesz nyilvántartásba, vagy abból töröl, a 

szavazólapon szereplő listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 46.§, 48. § (1) a), c), 48. § (3), 129-132. §, 160. § (1)-(3), 162. § (1), 

239. §, 307/I. §, 319. §, valamint a 47/2019.(IX.10.) TVB határozat rendelkezésein 

alapul. 

 

 

Több napirend nem volt, a TVB elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

 

    
 

 


