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A területi (megyei/fővárosi) és az országos kisebbsé-
gi önkormányzati képviselők általános választását 
az Országos Választási Bizo" ság 662/2010. számú 
határozatával 2011. január 9-ére, vasárnapra tűzte ki.

A választások kitűzését követően lehet bejelenteni a je-
lölő szervezeteket a megyei illetve országos választási bi-
zo# ságnál. 

Az Országos Választási Bizo" ság határozata alap-
ján megyei/fővárosi listaállításra jogosult szervezet: 
Az Országos Választási Bizo" ság a Ve. 115/N. § (1) 
bekezdése alapján a területi kisebbségi önkormány-
zati választást az alábbi megyékben, a következő 
kisebbségek tekintetében tűzi ki:

Az Országos Választási Bizo" ság az országos ki-
sebbségi önkormányzatok tagjai választása kitűzé-
sekor és az országos kisebbségi önkormányzatok 
tagjai számának megállapításához az országosan 
összesen működő települési kisebbségi önkormány-

Tudnivalók a területi és országos kisebbségi 

önkormányzati választásokról
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zatok számát ve" e alapul, melyek kisebbségenként 
az alábbiak: Bolgár: 41; Cigány: 1237; Görög: 37; 
Horvát: 127; Lengyel: 49; Német: 424; Örmény: 39; 
Román: 71; Ruszin: 75; Szerb: 48; Szlovák: 122; 
Szlovén: 11; Ukrán: 23.

Ennek alapján az országos önkormányzatok lét-
száma a következőképpen alakul:

Amennyiben a jelölő szervezet egynél több me-
gyében állít megyei listát, úgy a szervezetet az Or-
szágos Választási Bizo" ságnál, ha egy megyében 
állít listát, a megyei választási bizo" ságnál kell beje-
lenteni 2010. november 16. és 2010. december 14-e kö-
zö" . (A jelölő szervezet bejelentésének meg kell előz-
nie a lista bejelentését.) A nyomtatványokat – azok 
megjelenését követően – valamennyi megyei vezető 
rendelkezésére bocsátjuk, szabadon másolhatók. A 
bejelentő laphoz mellékelni kell a jelölő szervezet bírósági 
nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, amelyet a megyei 
bíróság a választás kitűzését követően állíto#  ki, valamint 
a jelölő szervezet bírósághoz benyújto#  alapszabályát.

Mindkét választás – a területi (megyei/fővá-
rosi) – és az országos kisebbségi önkormányzati 
– is úgyneveze" . listás választás. A listaállításra 
jogosult szervezetek a listát a szavazást megelőző 
26. napig jelenthetik be, tehát legkésőbb 2010. de-
cember 14-én 16.00 óráig. A megyei/fővárosi listát 
a megyei/fővárosi választási bizo" ságnál, az or-

szágos listát az országos választási bizo" ságnál 
kell bejelenteni. 

A megyei/fővárosi választásokat akkor lehet meg-
tartani, ha a jelölő szervezetek által állíto"  listákon 
összesen legalább 7 jelölt van. A listán legfeljebb a 
megválasztható képviselők háromszorosát lehet be-
jelenteni. A szavazólapra az egyes listákon legfeljebb 
7 jelölt neve kerülhet a jelölő szervezet által bejelen-
te"  sorrendben.

Példa: az országos német önkormányzati válasz-
tást akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek 
által állíto"  listákon összesen legalább 37 jelölt van. 
(Azért legalább 37 fő, mert a megalakult német ki-
sebbségi önkormányzatok száma alapján az orszá-
gos önkormányzat közgyűlése 37 fős lesz.) A listán 
legfeljebb a megválasztható képviselők háromszoro-
sát lehet bejelenteni. A szavazólapra az egyes listá-
kon legfeljebb 37 jelölt neve kerülhet a jelölő szerve-
zet által bejelente"  sorrendben.

A szavazásra azokon a településeken kerül sor, 
ahol a szavazás napján települési kisebbségi önkor-
mányzat működik. A megválaszto"  kisebbségi ön-
kormányzati képviselők lesznek a területi (megyei/
fővárosi) és az országos önkormányzatot megválasz-
tó elektorok. Tehát minden településen legfeljebb 4 
elektor van. 

Az elektor azon a településen szavazhat, ahol a 
települési kisebbségi önkormányzat tagjává vá-
laszto" ák, azonban nem csak arra a megyei listára 
kerülhet fel, amely megyében az ado"  település van.

Minden településen egy szavazókör fog működ-
ni, amelyben valamennyi kisebbség együ"  fog sza-
vazni.

A jelölő szervezetek a helyi választási bizo# ságba, a 
területi választási bizo# ságba és az országos választási 
bizo# ságba delegálhatnak megbízo#  tagokat, a szavazást 
megelőző 16. napig.

A megyei/fővárosi kisebbségi önkormányzati vá-
lasztások eredményét a megyei/fővárosi választási 
bizo" ság, míg az országos kisebbségi választások 
eredményét az országos választási bizo" ság fogja 
megállapítani. Érvényességi küszöb nincs.

Dr. B. A.

Kisebbség A közgyűlés tagjainak száma

bolgár 21

cigány 53

görög 21

horvát 29

lengyel 21

német 37

örmény 21

román 25

ruszin 25

szerb 21

szlovák 29

szlovén 15

ukrán 21

(Nyomtatványok letölthetők a www.valasztas.hu weboldalról.)


