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Nemzetiségi választások: 
A magas részvétel legitimál

A kisebbségi önkormányzati választásokon tizenhárom hazai nem-
zetiség választott a meg képviselőit. Az önkormányzati válasz-
tásokkal egy időben tartott  nemzetiségi választásokon 13 
nemzetiség 290 szervezete állított  jelölteket. Magas volt a 
részvétel, amely erős legitimitást ad a most megválasztott  nemze-
tiségi önkormányzati képviselőknek. 

A legnagyobb hazai kisebbség, a cigányság önkormányzati 
választását elsöprő többséggel nyerte a Lungo Drom. A 160 
ezer regisztrált roma szavazóból 132 ezren voksoltak a Fidesz-
szel választási szövetségben lévő szervezetre. „Akik kívül 
maradtak, azokra is számítok, és szeretném, ha azt a felzárkó-
zási programot, amire egyébként a cigányok szavaztak, amit 
a kormányzatt al megkezdtünk, közösen tudnánk folytatni, 
mert a folytatásra szavaztak a cigányok” – jelentett e ki Far-
kas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat volt elnöke. A 
második legnépesebb nemzetiség, a német, 406 településen 
választott  önkormányzatot. A német kisebbségnek tizenkét 
megyében és a fővárosban is lesz képviselete. Az országos ön-
kormányzat elnöke elégedett  az eredménnyel. „Az, hogy ilyen 
magas részvételi arányt tudtunk felmutatni, azt jelzi, hogy az 
emberek igénylik a nemzetiségi önkormányzati rendszert, 
fontos érdekérvényesítő eszköznek tartják” – mondta Heinek 
Ott ó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatá-
nak elnöke. 

A Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta: a nemzetisé-
giek megjelenési aránya a települési nemzetiségi önkormány-
zati választáson 65,14 százalék volt. A legaktívabbak a ruszi-
nok voltak, közülük a választásra jogosultak 78,05 százaléka 
szavazott , a legkevésbé aktívak pedig az ukránok, ott  50,38 
százalékos volt a részvétel.

A kisebbségi önkormányzati választáson a helyhatósági 
választásnál jóval magasabb volt a részvétel, a megtartott  
2146 választásból mindössze három bizonyult érvénytelen-
nek. Ugyanakkor ismét sokkal több volt az érvénytelen sza-
vazat, mint a települési önkormányzatokra leadott ak között . 
Akadnak olyan nemzetiségek, ahol a tíz százalékot is megha-
ladja a rontott , vagy kitöltetlen szavazólapok aránya. Tekin-
tett el arra, hogy a nemzetiségi választások módja négyévente 
változik és hogy a felkészítésre, tájékoztatásra milyen szűkös 
eszközök álltak rendelkezésre – és a nemzetiségiek által is né-
zett  és hallgatott  közmédiában elvétve lehetett  konkrét infor-
mációkhoz jutni –, ez a szám még magasabb is lehetett  volna. 
Hiszen ennek a választásnak több olyan eleme is volt, ami 
újdonságnak számított : ilyen például az, hogy a nemzetiségi 
szavazók nem csupán a helyi képviselőket választott ák meg 
közvetlenül, hanem most először, a megyei/fővárosi és az or-
szágos listák kapcsán is kinyilváníthatt ák akaratukat, ők is öt 
évre választott ák meg képviselőiket, a részükre külön megha-
tározott  szavazóhelyiségekben. 

Közben lezajlott ak az alakuló ülések, megválasztott ák 
tisztségviselőiket a különböző szintű önkormányzatok. Or-
szágosan 2143 települési, 60 területi és 13 országos nemzeti-
ségi önkormányzat alakult meg. Következő számainkban az 
országos önkormányzatok elnökeit, terveiket, programjaikat 
mutatjuk be.


