
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2006 októberében az eddigiekt l  eltér en fogunk kisebbségi önkormányzatokat váő ő -
lasztani: egyid ben a helyhatósági választásokkal, de más szavazófülkében. Nem lesznekő  
független jelöltek, a civil szervezetek állítanak jelöltet, s számtalan más újdonsággal kell 
megismerkednünk a választásokig. Honlapunkon – és a Barátságban is – részletesen foglal-
kozunk azokkal a kérdésekkel, amelyek már eddig is felmerültek, de számítunk olvasóink 
érdekl désére is. Szakemberek fognak minden feltett kérdésre válaszolni. Ezúttal dr. Buzálő  
Attilát kértük válaszadásra…

Kit lehet megválasztani, ki lehet jelölt?

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon jelölt az a magyar állampolgár 
lehet, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebb-
séghez tartozik, a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja, kisebbségi választói jegy-
zékben szerepel és a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásán válasző -
tójoggal rendelkezik.  A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy 

1.) a kisebbség képviseletét vállalja-e,
2.) a kisebbségi közösség nyelvét ismeri-e,
3.) a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismeri-e,
4.) volt-e korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségvi-

sel je.ő

Ki állíthat jelölteket és hogyan?

Fontos  új  szabály,  hogy megsz nik  a  független  jelölti  intézmény.  Kizárólag  jelölű ő 
szervezet által állított jelölt indulhat a választáson. Jelöl  szervezet lehet az egyesülési jogő -
ról szóló törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában 
rögzített célként szerepel az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete. A 2006. évi 
választásokon a 2005. november 25. napjáig bejegyzett szervezetek állíthatnak jelöltet. 

Mely szervezetek minősülnek nemzetiségi szervezeteknek? 



Jelöl  szervezetként az az egyesület vehet részt a választásokon, amelynek az alapszaő -
bálya tartalmazza az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviseletét. Ilyen szervezet lehet 
a megyei bíróságon nyilvántartásba vett (hétköznapi szóhasználattal „bejegyzett”) tánccso-
port, énekkar, hagyomány rz  egyesület, érdekvédelmi szervezet stb.ő ő

Alapítványok, közhasznú alapítványok állíthatnak-e jelöltet, illetve jelölteket?

Kizárólag az egyesülési jogról szóló törvény alapján bejegyzett egyesületek állíthatnak 
jelölteket. Ebbe a körbe a közhasznú egyesületek beletartoznak, tehát állíthatnak jelöltet. 
Alapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú társaság azonban nem lehet jelöl  szervezet.ő

A megyei önkormányzatok szövetségei megsz nnek-e az önkormányzatok megsz nésével?ű ű

A megyei önkormányzatok szövetségei az egyesülési jogról szóló törvény alapján nyil-
vántartásba vett szervezetek, így azok nem sz nnek meg, kizárólag akkor, ha ezt a feltételtű  
az alapszabályuk tartalmazza, vagy a szövetség legf bb szerve kimondja a szövetség megő -
sz nését.ű

Hogyan állíthatunk jelöltet, jelölteket?

1. Jelöltet a már említett jelöl  szervezet állíthat. ő
A jelöl  szervezetnek a választások kit zését követ en be kell jelentenie azt a szándéő ű ő -

kát, hogy jelöl  szervezetként kíván részt venni a választásokon, tehát jelöltet, vagy listátő  
kíván állítani. A bejelentésen túl szükséges csatolni a társadalmi szervezetek bírósági nyil-
vántartásából a választás kit zését követ en kiállított kivonatot. Gyakorlatilag ugyanolyanű ő  
igazolást kell beszereznünk a nyilvántartást végz  bíróságtól, mint amilyent a pályázatokő -
hoz csatolunk. Ezen túl a jelöl  szervezet bejelentéséhez csatolni kell annak alapszabályát,ő  
amely bizonyítja, hogy a törvényben meghatározott feltételnek megfelel en, alapszabályáő -
ban rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete. 

A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a helyi választási irodánál lehet beszerezni. 
Amennyiben a jelöl  szervezet több megye, illet leg a f város és valamely megye teő ő ő -

rületén is jelöltet vagy listát kíván állítani, az Országos Választási Bizottságnál, 
ha a jelöl  szervezet csak egy megye, illet leg a f város területén belül, illet leg többő ő ő ő  

településen kíván jelöltet állítani, a területi választási bizottságnál,
ha a jelöl  szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani, a helyi választási biő -

zottságnál kell megtennie a bejelentést.
A jelöl  szervezet nyilvántartásba vételér l az illetékes választási bizottság igazolástő ő  

állít ki.



2. A jelöl  szervezet jelöltet legkés bb a szavazás napját megel z  23. napig jelenthető ő ő ő  
be a helyi választási bizottságnál, az erre szolgáló nyomtatványon, amelyet szintén a válasz-
tási irodától lehet beszerezni.

A jelöltek eddig az ábécé szerint kerültek fel a listára, ezután ez másként lesz?

A jelöltek ezután nem ábécérendben, hanem sorsolás útján fognak felkerülni a kislistá-
ra. Ez a szabály a települési kisebbségi önkormányzati képvisel k megválasztására szolgálóő  
kislistára vonatkozik. 

A megyei és országos kisebbségi önkormányzati jelöltek sorrendjét a listát állító szer-
vezet határozza meg.

Hány tagú lesz egy kisebbségi önkormányzat? Meddig lesz működőképes, illetve 
hány tagtól szűnik meg? 

Valamennyi települési kisebbségi önkormányzat – a település lakosságszámától füg-
getlenül – egységesen 5 f s lesz. A választásokat akkor lehet megtartani, ha legalább öt jeő -
lölt van a településen. A települési kisebbségi önkormányzat m köd képességének határa 3ű ő  
f . Amennyiben a települési kisebbségi önkormányzat létszáma három f  alá csökken, a teő ő -
lepülési kisebbségi önkormányzat megsz nik, hiszen a képvisel k száma a megválaszthatóű ő  
képvisel k számának fele alá csökkent. ő

Id közi választás megtartására nincs lehet ség. Javaslom ezért, hogy a jelöl  szerveő ő ő -
zetek több mint öt jelöltet állítsanak, annak érdekében, hogy a választási ciklust a kisebbségi 
önkormányzat eredményesen végig tudja dolgozni. (A képvisel testület létszáma a kislistáő -
ról mindaddig feltölthet , amíg a listán van jelölt.) ő

Ki, kik szavazhatnak?

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon csak azok szavazhatnak, akik a 
választói jegyzékben szerepelnek.

Hogyan készül a választói jegyzék? 

A helyi választási iroda május 31-éig levél útján tájékoztatja a választójoggal rendelke-
z  magyar állampolgárokat  a  kisebbségi választói  jegyzékbe való felvétellel  kapcsolatoső  
tudnivalókról, és megküldi részükre a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmet. A 
kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2006. július 15. napjáig lehet kérni a lakcím 



szerint illetékes helyi választási iroda vezet jét l, a kérelemnek az önkormányzat épületéő ő -
ben elhelyezett gy jt ládába helyezésével. ű ő

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel levélben is kérhet  úgy, hogy az legkéő -
s bb a választás évének július 15. napjáig megérkezzen a helyi választási irodába.ő

 A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmet „kisebbségi választói 
jegyzékbe vétel iránti kérelem” nyomtatványon lehet benyújtani.

Kérelem tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, születési családi és utónevét, 
lakóhelyét, személyi azonosítóját, nyilatkozatát arról, hogy az adott nemzeti és etnikai ki-
sebbséghez tartozik, továbbá az aláírását.

Amennyiben a polgár több kisebbség választói jegyzékébe is kéri felvételét, valameny-
nyi kérelme érvénytelen.

A jegyzék nem nyilvános.
A helyi választási iroda vezet je legkés bb július 15-én határozattal dönt a kérelmező ő ő 

kisebbségi választói jegyzékbe vételér l.ő
Amennyiben a jegyzékbe való felvételt a választási iroda vezet je megtagadja, a hatáő -

rozat ellen jogorvoslattal lehet élni a választási bizottságnál.

Hogyan fogunk szavazni? Egy községben, városban, kerületben egy-egy 
szavazókör lesz, ahol szavazni lehet a kisebbségi önkormányzatra? 

Minden településen egy kisebbségi szavazókör lesz, amely nem azonos helyen lesz a 
települési önkormányzati szavazókörrel.

Ha nagy a város vagy a kerület, lehet-e több szavazófülkét, szavazókört kérni? 
Kitől, hogyan?

A jogszabály egy szavazókör megnyitását teszi kötelez vé, de nem kizárt, hogy többő  
szavazókör legyen, ezt a választási iroda vezet jénél kell kezdeményezni.ő

Kaphatnak-e a kisebbségek is hordozható urnát az idősek vagy betegek 
felkeresésére? Ha igen, kitől kell kérni, mikor és hogyan?

Mozgó urnát a választópolgár kérhet, aki szavazni akar. A bejelentést a választás nap-
ján a szavazatszámláló bizottsághoz kell közölni. Ezt akár írásban vagy telefonon is meg le-
het tenni.



Dr. Búzál Attila jogász válaszai

Szavazhat-e a települési kisebbségi önkormányzati választásokon kettős 
állampolgár?

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 2. § 
(1) bekezdése szerint „a települési kisebbségi önkormányzati választásokon választó és vá-
lasztható (a továbbiakban: kisebbségi választópolgár), aki

a) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebb-
séghez

tartozik, és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja,
b) magyar állampolgár,
c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal ren-

delkezik, és
d) a kisebbségi választói jegyzékben szerepel. ”

E rendelkezés nem zárja ki a kettős állampolgárokat a szavazásból, feltéve, hogy a 
választópolgár magyar állampolgár is. Tehát ha valamely választópolgár magyar ál-
lampolgársággal és valamely más állampolgársággal rendelkezik és megfelel a tör-
vényben meghatározott egyéb feltételeknek, a választáson választhat és választható.

Kell-e értesíteni a választópolgárt a kisebbségi választójogi jegyzékbe való 
felvételről?

A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/F. § 5 (1) 
bekezdése kimondja „a helyi választási iroda vezetője legkésőbb július 15-én határozattal 
dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.”
Véleményem szerint a döntést közölni kell az érintettel, mely határozati formában történik. 
(A törvény csak a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételének megtagadása
esetén írja elő a döntés határozati formában történő haladéktalan közlését, de úgy gondolom, 
hogy a választópolgárnak joga van arra, hogy a jegyzékbe való felvételről is értesüljön. Ezt 
a kérdést a közlejövőben megalkotandó végrehajtási rendelet fogja feltehetően egyértelmű-
síteni.)

Lesznek -e időközi kisebbségi választások?

Nem. A települési kisebbségi önkormányzatok 2006. év október havi megválasztását



követően nem kerülhet sor a ciklusban időközi választásra, erre a törvény nem ad lehetősé-
get. Ennek alapvetően az az oka, hogy a települési kisebbségi önkormányzati választásokat 
követően haladéktalanul meg kell semmisíteni a kisebbségi választói jegyzéket. Ezzel gya-
korlatilag a választói jegyzék megsemmisül, nem reprodukálható.

Hány fő jelölhető a települési kisebbségi önkormányzati választásokon?

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 5 jelölt van. Ennél több jelöltet termé-
szetesen lehet jelölni, sőt célszerű is. Miután nem lehet időközi választásokat tartani, célsze-
rű több jelöltet állítani, annak érdekében, hogy a teljes választási ciklus alatt - az esetleges 
lemondások, vagy egyéb okok, pl.: elhalálozás - megüresedett képviselői helyeket be lehes-
sen tölteni.

Többször elhangzott a 2006. május 31-ei időpont, mi ez, milyen eljárási 
cselekmény határnapja ez?

A helyi választási iroda a választás évében, tehát 2006. május 31-ig levél útján tájékoz-
tatja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendel-
kező, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói 
jegyzékbe való felvétellel  kapcsolatos tudnivalókról,  és megküldi  részükre a törvény 11. 
melléklete szerinti nyomtatványt. E nyomtatvány segítségével lehet kérni július 15. napjáig 
a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a lakcím szerint illetékes helyi választási iro-
da vezetőjétől, a kérelemnek az önkormányzat épületében elhelyezett gyűjtőládába helyezé-
sével.

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel levélben is kérhető úgy, hogy az legké-
sőbb a választás évének július 15. napjáig megérkezzen a helyi választási irodába.

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem tartalmazza a polgár
a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) lakóhelyét,
d) személyi azonosítóját (személyi számát, mely a hölgyek esetében 2-sel, míg az urak
esetében 1-sel kezdődik)
e) nyilatkozatát arról, hogy az adott nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozik, továbbá
f) aláírását.



Jelentkezhet-e valaki több kisebbség választói névjegyzékébe?

Ha valaki több kisebbség választói jegyzékébe is kéri felvételét, valamennyi kérelme 
érvénytelen.

Mi történik akkor, ha két vagy több jelölt azonos számú szavazatot kap?

A kisebbségi választópolgár legfeljebb 5 jelöltre szavazhat.
Eredménytelen a választás, ha 5-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot.
Képviselő az az 5 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú sza-

vazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot
sem kapott, nem lehet képviselő.

Melyek a kisebbségi törvény (1993. évi LXVII. törvény) 2005. november 
25.napján hatályba lépett módosításainak azon rendelkezései, amelyet már a 
hatálybalépéstől, tehát már most is alkalmazni kell?

A törvénymódosítás számos rendelkezése hatályba lépett, és 2005. november 25. nap-
jától már az új szabályokat kell alkalmazni. A legfontosabbak ezek közül ( nem a teljesség 
igényével):

1. A helyi sajtó, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhaszná-
lat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati rende-
letet a képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő települési kisebbségi önkormányzat 
egyetértésével alkothatja meg. A kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezésére (felmen-
tésére,  vezetői  megbízás visszavonására) -  ha nem a települési  kisebbségi önkormányzat 
gyakorolja a kinevezési jogot, illetőleg a kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő helyi 
önkormányzati döntés meghozatalára csak az érintett  települési kisebbségi önkormányzat 
egyetértésével kerülhet sor. Települési kisebbségi önkormányzat hiányában az adott kisebb-
ség helyi egyesületeinek véleményét ki kell kérni. Ha a helyi önkormányzat a fent említett 
egyetértés vagy vélemény hiányában dönt, az érintett települési kisebbségi önkormányzat 
kezdeményezésére a közigazgatási hivatal a döntést soron kívül megvizsgálja, és indokolt 
esetben jogorvoslatért a bírósághoz, illetve az Alkotmánybírósághoz fordulhat. A települési 
kisebbségi önkormányzat kezdeményezése a megtámadott  döntés végrehajtására  halasztó 
hatályú. Ha a közigazgatási hivatal nem ért egyet a települési kisebbségi önkormányzat kez-
deményezésével és ezért nem fordul a bírósághoz vagy az Alkotmánybírósághoz, azt köz-
vetlenül a kisebbségi önkormányzat is megteheti. A kisebbségi önkormányzat ilyen irányú 
kezdeményezése a végrehajtás szempontjából nem halasztó hatályú, azonban a kisebbségi 
önkormányzat a végrehajtás felfüggesztését kérheti a bíróságtól.



2. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete szükség szerint, a szerve-
zeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább négy ülést tart. Az 
ülést össze kell hívni a települési kisebbségi önkormányzati képviselők több, mint egyhar-
madának vagy a települési kisebbségi önkormányzat bizottságának indítványára. Az ülést az 
elnök hívja össze és vezeti.

3. A testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kisebbség nyel-
vén és magyar nyelven vagy kizárólag magyar nyelven kell készíteni. A jegyzőkönyv elké-
szítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az elnök és a testület által - a képviselők 
közül - kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 
napon belül megküldi a helyi önkormányzat jegyzőjének, aki azt 5 napon belül megküldi a 
közigazgatási hivatalnak.

4. A települési kisebbségi önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, 
akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni 
a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
más települési kisebbségi önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt kép-
viselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek minősül.

5. A települési kisebbségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer közmeghall-
gatást tart.

6. A települési kisebbségi önkormányzat testülete a megbízatásának lejárta előtt név 
szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását.

7. A települési kisebbségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat képviselő-testü-
leti ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

Fontos felhívnom a figyelmet arra, hogy a fent ismertetett, a települési kisebbségi ön-
kormányzatok működésére vonatkozó szabályok csak a legfontosabb változások a jogsza-
bályban, ezért elemi érdeke mindenkinek, hogy a jogszabályt alaposan tanulmányozza át!

Mely nemzetiségi civil szervezetek jelölhetnek kisebbségi képviselőt? Hogyan? 
Hol? A jelölő szervezetek felelőssége?

A települési kisebbségi önkormányzati választások előkészülete meghatározó idősza-
kába lépett, miután a választói jegyzékbe való felvételi eljárás szakasza lezárult 2006. július 
15-ével, és azokon a településeken, ahol legalább harminc választópolgárt felvettek a vá-
lasztói jegyzékbe, kiírták a települési kisebbségi önkormányzati választásokat. A választáso-
kon csak olyan jelölt indulhat akit valamely jelölő szervezet jelölt. A törvény alkalmazásá-
ban jelölő szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi 
szervezet (ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint be-
jegyzett  szervezetet),  amelynek alapszabályában – a települési  kisebbségi önkormányzati 



választás évét megelőző legalább 3 éve - rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai ki-
sebbség képviselete;

Az elmúlt időszakban több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy mit kell érteni a
törvény azon megfogalmazásán, hogy a szervezet rögzített célja az adott nemzeti vagy 

etnikai kisebbség képviselete. Ezzel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság (a to-
vábbiakban: OVB) is állást foglalt. Az OVB 20/2006.(VII.4.) számú állásfoglalása szerint: 
„A 2006. évi választási eljárás során az a szervezet vehető nyilvántartásba jelölő szervezet-
ként, mely megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

- a törvény hatályba lépését, azaz 2005. november 25-ét megelőzően nyilvántartásba 
vették,

- az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, kivéve a pártokat,
- egy meghatározott kisebbség érdekeit jeleníti meg,
- az alapszabálya utal a kisebbség képviseletére.
A nemzeti és etnikai kisebbség képviseletét jelenti minden olyan tevékenység, ami a 

nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 6/A. § (1) bekez-
dése 1.

 pontjának a) alpontja szerinti kisebbségi közügy megvalósítását mozdítja elő. A felté-
telek

vizsgálatához a szervezetnek a bejelentéséhez csatolnia kell:
- azt a bírósági igazolást, mely tanúsítja, hogy a szervezetet már a törvény hatályba lé-

pése előtt bejegyezték az egyesületek nyilvántartásába, és működése azóta a bejelentésig fo-
lyamatos;

- az alapszabályát, melyből kitűnik a szervezet célja.”
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 6/A. § (1) 

bekezdése
1. pontjának a) alpontja:
1. kisebbségi közügy:
a) az e törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a kisebbséghez 

tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása - különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyara-
pítása, továbbá a kisebbségek kulturális autonómiájának a kisebbségi önkormányzatok által 
történő megvalósítása és megőrzése - érdekében a kisebbségekhez tartozók meghatározott 
közszolgáltatásokkal való ellátásával,  ezen ügyek önálló vitelével  és az ehhez szükséges 
szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő ügy,

Fentiek értelmében tehát minden olyan szervezet jelölő szervezet lehet, amely megfe-
lel a fenti, együttesen fennálló feltételeknek.

Fontos, hogy a törvényi feltételeknek megfelelő szervezetek csak olyan jelölteket je-
löljenek, akik valóban az adott közösséghez tartoznak.



Ki lehet jelölt? Milyen kritériumoknak kell megfelelnie? Hogyan jelöli őt a civil 
szervezet?

Jelölt az a választópolgár lehet, aki
a)  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebb-

séghez tartozik, és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja,
b) magyar állampolgár,
c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik, és
d)  a kisebbségi választói jegyzékben szerepel (az állandó lakóhelyén felvették a ki-

sebbségi választói jegyzékbe.)
A jelölő szervezet alapszabályában – vagy ha ilyen rendelkezés nincs – a döntéshozó 

szerve által meghatározott feltételek alapján jelöli a jelöltet, oly módon, hogy a helyi válasz-
tási bizottságnál bejelenti. (Egyéni jelölt bejelentésére szolgáló űrlap, KisE jelöléssel). Beje-
lentéshez szükséges nyomtatvány beszerezhető a helyi választási irodákban, vagy letölthető 
a www.valasztas.hu honlapról.

Választások. Ki választhat? Hogyan kell helyesen szavazni? Mi van, ha például 
50-en jelentkeztek a névjegyzékre, de csak 5-en mennek el (ad abszurdum) 
szavazni? Mikor érvényes vagy érvénytelen a szavazás? Az előző kisebbségi 
önkormányzat mandátuma október 1-ével jár le, hogyan alakul meg az új 
önkormányzat, mikor kezdheti el a munkáját?

Szavazni csak azok a polgárok mehetnek el, akik a választói jegyzéken szerepelnek. 
Valamennyi választópolgár, aki kérte a jegyzékre való felvételét és fel is vették arra, értesí-
tést kapott a helyi választási irodától, hogy a települési kisebbségi önkormányzati választá-
sok melyik szavazókörben kerülnek lebonyolításra. A választópolgár csak ebben a szavazó-
körben adhatja le szavazatát.

A választópolgár szavazata akkor érvényes, ha legfeljebb 5 (öt) jelöltre adja le szava-
zatát. (Tehát ötnél kevesebb jelöltre szavazhat, de ötnél többre nem.) A választások eredmé-
nyességéhez és érvényességéhez nem kell valamennyi választói jegyzékbe felvett választó-
polgárnak szavaznia.

Érvényességi küszöb nincs. Ad absurdum előfordulhat, hogy egy választópolgár is el-
döntheti a választásokat, ha érvényesen szavaz. Érvényes a szavazás akkor,  ha 5 jelöltet 
megválasztanak.

Eredménytelen a választás, ha 5-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot.
Képviselő az az 5 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség ese-

tén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül me-
lyik szerez mandátumot. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képvise-

http://www.valasztas.hu/


lő.
A megválasztott települési kisebbségi önkormányzat testületének alakuló ülését a helyi 

választási bizottság elnöke a választást követő 15 napon belülre hívja össze. Az alakuló ülést 
a legidősebb települési kisebbségi önkormányzati képviselő,  mint korelnök vezeti.  Az új 
képviselőtestület az alakuló ülést követően kezdheti meg munkáját.

VÁRJUK A TOVÁBBI KÉRDÉSEKET!
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