
Németh Erika, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi Bizottságának alelnöke:

A módosított kisebbségi választási rendszerben a kisebbségi civil szervezetek szerepe növekszik. 
Legfontosabb feladataik éppen abból fakadnak, hogy az előttünk álló választásokon csak a 
kisebbségi jelölő szervezet által támogatott jelöltek indulhatnak. Például célszerű már most 
megkezdeni azokat a megbeszéléseket egy-egy kisebbségi közösségen belül a civil szervezetek 
között, melyek a jelöltek állításához, illetve a későbbiekben a megyei és országos listaállításhoz 
vezetnek. Listaállítási joga ugyanis csak azon kisebbségi jelölő szervezeteknek lesz, amelyek 
legalább a helyi szintű képviselők tíz százalékát adják, így nem szerencsés a jelölés elaprózása. 
Feltételezhető, hogy az ilyen megbeszélések alapja a civil szervezetek elképzeléseinek összevetése 
az adott kisebbségi közösség helyzetére, jövőjére, a továbblépés módjára vonatkozóan. Vagyis a 
nagypolitikához hasonlóan célszerű ezen időszakban sokat beszélni a programokról, hiszen csak 
ezekből alakulhat ki később - az önkormányzatok beiktatásával - az adott nemzetiség 
kisebbségpolitikai stratégiája.

A gyakorlati feladatok közül kiemelném a névjegyzékre való bejelentkezés időszakát (június 
1 és július 15 között), amikor is a civil szervezetek aktív szerepet játszhatnak a közösségeken belül 
a feliratkozás fontosságáról szóló meggyőzésben, de akár a nyilatkozatok összegyűjtésében és 
visszajuttatásában is a helyi választási szervekhez.

Tennivaló tehát bőven van, s a választások sikere e rendszer szerint döntően a kisebbségi 
jelölő szervezeteken múlik.

Mit tart a módosítás erősségének vagy éppen "gyenge" pontjának, amelyek  megnehezíthetik majd 
a választásokat?

E kérdés megválaszolásakor fontos hangsúlyozni, hogy a jogalkotási folyamat tétje az volt, hogy 
lehet-e alkotmányos kisebbségi választásokat tartani 2006-ban?  A fő eredmény tehát az – és ezt 
most már két döntésével az Alkotmánybíróság is megerősítette -, hogy alkotmányos kockázat 
nélkül létrejöhetnek 2006-ban a helyi, majd 2007 márciusában a középszintű és az országos 
önkormányzatok. Az önkormányzatiság megszűnése veszélyéhez képest, minden nehézség 
apróságnak tűnhet.

Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kellene komolyan vennünk például a névjegyzékes 
választási rendszerből, az új kötelezettségekből fakadó nehézségeket. Tény, hogy a névjegyzékre 
való feliratkozás időszaka plusz aktivitást, jelenős erőfeszítéseket igényel majd a kisebbségi 
közösségektől és azok minden tagjától. Viszont ezt követően egyszerűsödik az eljárás.

A névjegyzékkel kapcsolatban ugyanakkor tennék egy megjegyzést: a kormány és a 
kormánykoalíció pártjai a 2004. évi eredeti, benyújtott javaslat szerint a névjegyzék összeállítás 
jogát a kisebbségi közösségek kezébe adták volna, s a kisebbségek önrendelkezésének, 
önigazgatásának, de önvédelmének elvi alapján – persze megfelelő jogorvoslati utakkal de – 



lehetővé tették volna az elutasító döntést is a nem a közösséghez tartozó személyek jelentkezése 
esetén. Sajnálom, hogy részben néhány kis kisebbségi közösség elutasítása miatt a legnagyobb 
ellenzéki párt megváltoztatta korábbi támogató álláspontját, s most egy kisebbségpolitikai 
értelemben „lyukasabb szűrővel” próbáljuk majd csökkenteni a visszaélések lehetőségét. Remélem 
a hazai kisebbségpolitika fejlődése előbb-utóbb eljut az önrendelkezés ilyen szintű elismeréséig is.


