
Tájékoztató  
2019. október 13. - nemzetiségi önkormányzati választás 

 
A Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) a 2019. 07. 30. napján kelt 183/2019. 
határozatával (továbbiakban: határozat) 2019. október 13. napjára tűzte ki a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását. 
 
Az NVB a határozat I. pontjában felsorolja azokat a településeket, ahol a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását kitűzi és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz 
szükséges ajánlások számát. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv. ) 242. § (2) 
bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 
megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, 
ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak 
az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás 
nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri.  
 
A fentiek alapján Mosonmagyaróvár városban az alábbi nemzetiségek vonatkozásában került 
települési nemzetiségi önkormányzati választás kijelölésre. 

Nemzetiség 
népszámláláskori 

létszám 
a választópolgárok 
száma a kitűzéskor

szükséges 
ajánlások száma 

megválasztható 
képviselők 

száma 
horvát 168 82 5 3 
német 559 199 10 5 
roma 195 239 12 5 
román 82 0 5 3 
szlovák 243 0 5 3 
szlovén 30 28 5 3 

 
 
Az NVB a határozat II. pontjában felsorolja azokat a megyéket, ahol a területi nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását kitűzi és egyidejűleg meghatározza a területi lista 
állításához szükséges ajánlások számát. A fentiek értelmében Győr-Moson-Sopron megyében 
a területi lista állításához szükséges ajánlások száma: 

nemzetiség 
választópolgárok 

száma a kitűzéskor 
szükséges 

ajánlások száma 
megválasztható 

képviselők száma 
horvát 1.318 27 7 
német 2.486 50 7 
roma 2.084 42 7 
román - - - 
szlovák 3 1 7 

A Nektv. 56. § (2) bekezdése értelmében nem kerül sor szlovén területi nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választás kitűzésére. 
 



Az NVB a határozat III. pontjában meghatározza az országos nemzetiségi önkormányzati 
választásokon az országos lista állításához szükséges ajánlások számát. A fentiek értelmében 
az országos  lista állításához szükséges ajánlások száma  a következő: 
nemzetiségek választópolgárok 

száma a kitűzéskor 
szükséges ajánlások 
száma 

megválasztható 
képviselők száma 

horvát 10.051 202 31 
német 51.276 1026 47 
roma 150.699 3.014 47 
román 4.731 95 15 
szlovák 11.400 228 31 
szlovén 763 16 15 

 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási 
határidőinek és határnapjainak megállapításairól szóló 21/2019. (VII.31.) IM rendelet 17. §-a 
alapján a választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. 
augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére 
az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 
 
Ugyanezen jogszabály 18. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati 
jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A (2) bekezdése szerint 
a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. 
szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni.  
 
 
Mosonmagyaróvár, 2019. augusztus 12. 
 
       HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 


