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Tisztelt Képviselő Úr! 
 

A legelső sajtóhírek óta, amelyek arról szóltak, hogy egyéni képviselői indítványként ön fogja be-
nyújtani a választási eljárásról szóló törvényjavaslatot (a továbbiakban Ve. tj.), követjük az ezzel kap-
csolatos történéseket, és a magunk részéről próbáljuk tartani a véleményünk megfogalmazásával 
azok ütemét: bár társadalmi megbízatású nemzetiségi önkormányzati képviselőként csak a főállásunk 
engedte keretben voltunk erre képesek.  

Most már a ténylegesen benyújtott törvényjavaslat ismeretében szeretnék néhány pontra felhívni 
a figyelmét, ahol a Ve. tj. és más, a nemzetiségek jogait érintő jogszabályok közös értelmezésében 
gondot látunk. Kérjük, fontolják meg, hogy ezeket az általunk jelentősnek tartott diszkrepanciákat mó-
dosító javaslattal kiküszöböljék.  

I. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj. tv.) 59. § (2) bekezdése szerint 
„[e]gy választópolgár egy jelöltet ajánlhat”. Ezzel szemben a Ve. tj. 126. § (3) bekezdése alapján 
"[e]gy választópolgár több jelöltet is ajánlhat", de a javaslat nem törli (módosítja) a Nj. tv. ezzel ellenté-
tes 59. § (2) bekezdését. A két törvény ellentmondó szabályozása bizonytalan jogi helyzetet teremt.  

Szeretnénk jelezni, hogy a Nj. tv. 59. § (2) bekezdését önmagában is problematikusnak tartjuk, 
hiszen ugyanezen törvény 58. §-a kizárja az egyéni jelöltek indulását azzal, hogy „[a] választáson 
nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet”. Egyéni nemzetiségi jelöltek tehát nincsenek, az 59. § (2) be-
kezdés mégis kizárólagos egyéni ajánlást tesz csak lehetővé. Ezzel egy, a rendes választásnál is 
szigorúbb előválasztás jön létre, mivel a rendes választáson a szavazónak lehetősége van több jelölt-
re is szavazni. Úgy véljük, hogy ez alkotmányosan aggályos pont, amely a választási rendszer többi 
elemében nem érvényesül, így a nemzetiségekre nézve diszkriminatív is. 

A fentiek okán javasoljuk, hogy egy nemzetiségi választópolgár több jelöltet is ajánlhasson a 
nemzetiségi választásokra, amennyiben az adott szinten a választáson több jelöltre lehet szavazni. 

II. 

A jogegyenlőség szempontjából veszélyesnek tartjuk azt, hogy a Nj. tv. 59. § (1) bekezdése sze-
rint jelöltenként a névjegyzékben szereplők legalább 5%-anak ajánlása szükséges továbbra is. Az 
egyéni választókerületekre előírt 200-zal, a helyi önkormányzati jelöltnek előírt 1%-kal szemben ez az 
arány jelentősen magasabb. A nemzetiségi önkormányzati választások előtti specifikus adminisztratív 
akadályok indokolatlanul megnehezítik a jelöltállítást, és ezáltal veszélyeztetik a helyi közösség kultu-
rális autonómiáját biztosító szerv létrehozásának alapjait, valamint korlátozzák a nemzetiségi válasz-
tópolgárok jogát, hogy a választásokon az általuk legmegfelelőbbnek tartott önkormányzati testületet 
alakítsák ki.  

Javasoljuk, hogy a nemzetiségi önkormányzati jelöltek által begyűjtendő ajánlások száma ne le-
gyen több, mint az adott szintű többségi önkormányzati jelöltek által megszerzendő ajánlások száma. 

III. 

Sajtóinformációk szóltak egy olyan, a Ve. tj.-hez benyújtandó kormánypárti módosító javaslatról, 
amely expliciten kimondaná, hogy a regisztráció újra megnyílik önkormányzati és parlamenti választá-
sok előtt. Kérjük, ennek során legyenek figyelemmel arra is, hogy ez a lehetőség nemzetiségi önkor-
mányzati választások előtt is fennálljon. 

Üdvözlettel, 

a túloldali aláíró szegedi nemzetiségi önkormányzatok  




