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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Mint az Önök előtt is bizonyára ismert, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) alapján a választási eljárások, országos és helyi 
népszavazások lebonyolításában választási bizottságok működnek közre. A 
választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek 
alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a 
pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása. 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2019. augusztus 31-én választotta meg a Tolna Megyei 
Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: Területi Választási Bizottság) tagjait, 
majd a Területi Választási Bizottság alakuló ülésén a bizottság elnökének (dr. Fusz 
György) és elnökhelyettesének (dr. Dobos István) megválasztására is sor került. 
A Területi Választási Bizottság választott tagja továbbá dr. Bodri István, míg az 
önkormányzati választás során a bizottság 3 delegált tagját a Tolna megyében listát 
állító jelölő szervezetek bízták meg. 
 
A választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, 
a jelöltek és jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, a választási 
adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek 
meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami 
feladatokat a választási irodák látják el. A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 
munkáját a Tolna Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) segíti, 
melynek vezetője a Megyei Főjegyző Úr. 
 
A választási szervek (és ezen belül a Területi Választási Bizottság) legutóbbi feladata 
2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselői és polgármesteri, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselői választás lebonyolítása volt. 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy (a szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzését 
és összesítését követően) a Területi Választási Bizottság 2019. október 14-én 
állapította meg a Tolna megyei listás eredményeket és a mandátumok elosztását. 
 
A megyei önkormányzati választások eredményének megállapítása után a Tolna 
Megyei Területi Választási Bizottság feladata a Tolna megyei listán mandátumot 
szerzett képviselők részére a megbízólevelek kiállítása. A megbízólevelek átvételét 
követően a megyei közgyűlési listán mandátumhoz jutott képviselő a Közgyűlés 
alakuló ülésén történő eskütétele következik. A választási bizottságot annak elnöke 
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képviseli, így a Területi Választási Bizottság képviseletében a megbízóleveleket az 
Önök részére én adom át, és az esküt Önök előttem teszik le. 
 
 
Tisztelt Megválasztott Közgyűlési Tagok! 
 
Kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a 2019. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatosan a Területi Választási 
Bizottság munkájáról. 
 
Az önkormányzati választások anyagi jogi szabályairól a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény rendelkezik. A 
megyei közgyűlés választásának tekintetében a megye egy választókerületet alkot, 
amelynek nem része Szekszárd Megyei Jogú Városa. E törvény 7. § (2) 
bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a megyei listán 400.000 lakosig minden 
20.000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő választható meg. Így a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a létszáma 15 fő. 
 
A megye választópolgárainak számát alapul véve határozza meg a törvény a megyei 
listaállítás feltételeit. Önálló listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az adott megyei 
választókerületben lévő települések választópolgárai legalább 0,5%-ának ajánlását 
összegyűjtötte. Ez Tolna megyében azt jelenti, hogy önálló megyei lista állításához 
791 fő ajánlására volt szükség. Közös megyei listát pedig azok a jelölő szervezetek 
állíthattak, melyek legalább 2000 választópolgár ajánlását összegyűjtötték. 

 
A megyei listák nyilvántartásba vétele a Ve. 307/I. § (2) bekezdése értelmében az 
illetékes területi választási bizottságok hatáskörébe tartozik. A fenti jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a Területi Választási Bizottság 6 jelölő szervezet 
megyei listáját vette nyilvántartásba: 

- 15/2019. (VIII.30.) TVB határozatával a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - 
Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, 

- 18/2019. (IX.9.) TVB határozatával a Demokratikus Koalíció,  
- 19/2019. (IX.9.) TVB határozatával a Jobbik Magyarországért Mozgalom  
- 21/2019. (IX.10.) TVB határozatával a Mi Hazánk Mozgalom, 
- 22/2019. (IX.10.) TVB határozatával a Magyar Szocialista Párt, 
- 23/2019. (IX.10.) TVB határozatával a Momentum Mozgalom megyei listáját. 

Ezen határozatok ellen egy fellebbezés érkezett a Momentum Mozgalom részéről. A 
TVB a fellebbezést elutasította, amely döntéssel szemben a jelölő szervezet 
jogorvoslattal élt. A Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozatát helybenhagyta, 
amely ellen a jelölő szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria az 
NVB határozatát helybenhagyta, így a Momentum Mozgalom megyei listája 2019. 
szeptember 23-án jogerőssé vált. 

 
Listáik nyilvántartásba vételét követően három jelölő szervezet (a Fidesz-KDNP, az 
MSZP, és a DK) delegált tagot a Tolna Megyei Területi Választási Bizottságba. A 
delegált tagok az eskütételt követően aktívan bekapcsolódtak a Területi Választási 
Bizottság munkájába, így a Területi Választási Bizottság 6 tagúra bővült. 
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A törvényi szabályozás szerint a megyei listás szavazólap a választási bizottság által 
kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölő szervezeteket, továbbá a nyilvántartásba 
vett listán induló jelöltek közül az első öt jelölt nevét. E jogszabályi 
kötelezettségeknek eleget téve a listák sorszámának kisorsolására 2019. 
szeptember 10-én [26/2019. (IX. 10.) TVB határozat], míg a szavazólap 
adattartalmának jóváhagyására 2019. szeptember 18-án [31/2019. (IX. 18.) TVB 
határozat] került sor. A határozatok ellen fellebbezés nem érkezett. 

 
A megyei közgyűlési választás eredményének megállapításáról néhány szóban.  
A Területi Választási Bizottság a megyei közgyűlési tagok választásának 286 db 
szavazóköri jegyzőkönyvét alapul véve (azoknak a választási irodák általi többszöri 
jogi, formai és számszaki ellenőrzését követő összesítésével, az elkészített 
összesítő jegyzőkönyv alapján) állapította a megyei listás választás eredményét. A 
megállapított eredmény 2019. október 17-én 16:00 órakor jogerőre emelkedett. A 
megyei közgyűlési tagok választásának jogerős eredménye megyénkben a 
következő: 
 

- választópolgárok száma a névjegyzékben:    157 375  
- szavazóként megjelent választópolgárok száma:     78 364 
- urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:     78 326 
- érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:       3 003 
- érvényes szavazólapok száma:        75 323, 

 
ebből az egyes listákra leadott érvényes szavazatok száma 
     MSZP        5 264 
     MI HAZÁNK MOZGALOM     3 899 
     JOBBIK        7 640 
     MOMENTUM      6 180 
     DK        8 294 
     FIDESZ-KDNP    44 046 
 
Az 5%-os mandátumszerzési határ:         3 767 
A 10%-os mandátumszerzési határ:         7 533 
 
 
A mandátumot szerzett listák és a megszerzett mandátumok az alábbiak: 

 
1. FIDESZ-KDNP    10 
2. DK       2 
3. MOMENTUM      1 
4. JOBBIK       1 
5. MSZP       1 

 
 
A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság szeretné köszönetét kifejezni a 
megyénkben működő helyi választási bizottságoknak és szavazatszámláló 
bizottságoknak, és nem utolsósorban a választási bizottságok munkáját segítő 
választási irodáknak. 
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Személyesen pedig szeretném megköszönni a Területi Választási Bizottság többi 
tagjának (dr. Dobos István elnökhelyettesnek, dr. Bodri István választott tagnak, és 
Földi László, Solymár Zoltán Ákos, továbbá Vaskóné Eszterbauer Zsuzsanna 
delegált tagoknak) felelősségteljes szakmai munkáját. Mindvégig az együttműködés 
és egymás véleményének tiszteletben tartása jellemezte bizottságunk munkáját, ez 
elsősorban a bizottsági tagok érdeme. 
 
 
Tisztelt Megválasztott Közgyűlési Tagok! 
 
A 2019. évi helyi önkormányzati választásokon Önök kaptak a választópolgárok 
akaratából lehetőséget arra, hogy a Tolna Megyei Közgyűlésben Tolna megye 
polgárainak érdekeit képviselhessék. Utalva a rövidesen elhangzó eskü szövegére, a 
képviselet egyben komoly felelősséget is jelent. Én – a Tolna Megyei Területi 
Választási Bizottság nevében – kívánok Önöknek a megyénk javára kifejtendő 
munkájukhoz sok sikert! 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 
 
Szekszárd, 2019. október 17. 
 
 
 
 dr. Fusz György 
 a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 
        elnöke 


