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GÖDÖLLŐ
Nemzetiségi névjegyzékbevétel
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely,
Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi
névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet az adott
nemzetiség önkormányzati választásán.
Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérelmezheti
azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi választópolgárként
szavazhasson, így pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
A kérelmet benyújthatja



online a www.valasztas.hu weboldalon vagy
személyesen vagy levélben Személyesen a 2100 Gödöllő Petőfi tér 4-6 szám alatt,
levélben a 2100 Gödöllő Szabadság tér 6. )

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet
elutasítja.
A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. Ha az
országgyűlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, a kérelemben
ezt is meg kell jelölnie, de ez nem kötelező. Fontos, hogy csak egy nemzetiség tagjaként
szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.
Ön bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési választásra
vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja. Azt követően, hogy kérelmére a
nemzetiségi hovatartozást törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik
(vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.
A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már regisztrált
nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes. Ebben az esetben újból
benyújtott kérelmét a választási iroda elutasítja.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési
címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről
szóló értesítést.

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉS, JELÖLTEK BEJELENTÉSE
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság
(NVB) legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki. A 2019. évi általános
választást a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú, 2019. július 30-án meghozott
határozatával 2019. október 13-ára tűzte ki Gödöllőn az alábbiak szerint:
Nemzetiség megnevezése

Szükséges ajánlások száma
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német
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Megválasztható képviselők
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. d)
pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán jelölő
szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen
szereplő nemzetiségi szervezet vehető nyilvántartásba. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. § 14. pontja határozza meg a nemzetiségi
szervezet fogalmat, amely szerint az csak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában
szereplő egyesület (a párt és a szakszervezet kivételével) lehet, amelynek alapszabályában - a
nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve (tehát 2016. január 1.
óta) - rögzített célja a Nektv. 1. mellékletében megjelölt valamely nemzetiség (bolgár, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
képviselete. Egy nemzetiségi szervezet kizárólag egy nemzetiséget képviselhet!
Települési nemzetiségi önkormányzat - Jelöltajánlás
A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor arról
is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A választási iroda a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő,
nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános
választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség
nemzetiségi jelöltje.
A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár ajánlóívén fel kell tüntetni, hogy
melyik nemzetiség képviseletét vállalja.

A jelölt bejelentése
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik (2019. szeptember 8.) napon kell bejelenteni. A jelölt bejelentésére az E3
nyomtatvány szolgál, amit az ajánlóívek leadásával egyező időpontban kell leadni a helyi
választási irodánál. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási
bizottság veszi nyilvántartásba.
A nyomtatvány kitöltésekor a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a jelölt a nemzetiségi
önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő
időközi választásokon nem volt jelölt más nemzetiség önkormányzatának választásán.
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