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1.

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK
SZABÁLYAIT TARTALMAZÓ JOGSZABÁLYOK

1. Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény), amely megfogalmazza a helyi és országos
nemzetiségi önkormányzatok létrehozásának jogát.

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.), amely a választások
anyagi jogi szabályait tartalmazza, meghatározva a választási rendszer felépítését,
elemeit, a mandátumkiosztás módját és az eredmény megállapításának szabályait,
valamint rendelkezést tartalmaz az időközi választás megtartására vonatkozóan.
3. 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.), amely a választási eljárási jog elemeinek
szabályait rögzíti.

4. 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról (Övjt.), amely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán induló nemzetiségi jelöltekre, az általuk megszerezethető kedvezményes
mandátumokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
5. 5/2014. (VII. 30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról.
6. 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási
nyilvántartások vezetéséről.
7. 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról.
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2.

A VÁLASZTÓJOG

2.1. Választójog – Nemzetiségi regisztráció
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán az a választópolgár
gyakorolhatja választójogát, aki 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig kéri, hogy valamely
nemzetiség névjegyzékébe felvegyék (nemzetiségi regisztráció). A nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba vételi iránti kérelemnek – melyet csak
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár jogosult benyújtani – tartalmaznia kell


a nemzetiség megjelölését, mely lehet: bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán;



a választópolgár nyilatkozatát, amelyben megvallja az adott nemzetiséghez
tartozását.

A kérelmet az arra jogosult


személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához
vagy



levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme
szerinti helyi választási irodához nyújthatja be.

A helyi választási irodák postai és telefonos elérhetőségei www.valasztas.hu oldalon, a
„Helyi választási irodák elérhetőségei” menüpontban is megtalálhatók.
A jogszabályi rendelkezések szerint a nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell
venni azt, aki


az általános szabályok szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán szavazati joggal rendelkezik,



aki a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén vagy ukrán nemzetiséghez tartozik, és



e nemzetiséghez tartozását a nemzetiségi választópolgárként való nyilvántartásba
vétel iránti kérelem benyújtásával megvallja.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a
többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. Ha a már nemzetiségi választópolgárként
nyilvántartott polgár más nemzetiség tagjaként is kéri regisztrálását (vagy ha ugyanazon
nemzetiség tagjaként ismételt bejegyzését kéri), a kérelmét el kell utasítani.
Lehetősége van a választópolgárnak arra, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi
hovatartozását a központi névjegyzékből, és az országgyűlési választásra kiterjedő hatály
ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.
A választópolgár azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozását törlik a
központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség
tagjaként való nyilvántartásba vételét.
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi névjegyzékbe vett
választópolgár választható, ha


az általános szabályok szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választható,



nyilatkozatot tesz arról, hogy
–

a nemzetiség képviseletét vállalja,

–

a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri,

–

a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános
választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más
nemzetiség nemzetiségi jelöltje.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választópolgár


a lakóhelye szerinti településen vagy



a 2014. június 23-ig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a
nemzetiségi névjegyzékben.
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3.

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK
RENDSZERE

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását a Nemzeti Választási
Bizottság 1128/2014. számú, 2014. július 29-én meghozott határozatában tűzte ki.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település és a fővárosi
kerület, a fővárosi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a főváros, a megyei
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megye, míg az országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán az ország területe alkot egy választókerületet.
3.1. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A települési nemzetiségi önkormányzat választásának kitűzésére csak azokon a
településeken és nemzetiségekre vonatkozóan került sor, ahol a 2011. évi népszámlálás
adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. E
települések felsorolását a 1128/2014. NVB határozat melléklete tartalmazza.
Fontos azonban, hogy a választás kitűzésével nem feltétlenül kerül sor a választás
megtartására, tekintettel arra, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható
képviselők száma.
A választás az „egyéni listás” választás szabályai szerint történik azzal, hogy a képviselők
számát, valamint a jelöltséghez szükséges ajánlások számát (a választópolgárok min. 5%ának, de legalább 5 ajánlás) az NVB 1128/2014. számú határozatának mellékletében
állapította meg.
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással
kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez
mandátumot.
3.2. Területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Az NVB 1128/2014. NVB határozatának melléklete tartalmazza, hogy mely nemzetiség
vonatkozásában mely megyében kerül sor területi nemzetiségi önkormányzati választásra.
Az NVB a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását azokban a megyékben
tűzte ki, ahol az adott nemzetiség kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati
választásainak száma legalább tíz volt. A fővárosi nemzetiségi önkormányzati választás
kitűzésének feltétele, hogy a nemzetiségnek legalább 10 kerületben legyen kitűzött
települési nemzetiségi önkormányzati választása.
A területi nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 7.
A listaállításhoz szükséges ajánlások számát (a választópolgárok min. 2%-ának ajánlása) az
NVB a választás kitűzéséről szóló 1128/2014. NVB határozatában állapította meg. A
listaállítás további feltétele, hogy a listát állító nemzetiségi szervezet a megyében, illetve a
fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án
állítson legalább 1-1 jelöltet.
A területi listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzetiségi választópolgár
a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ.
A listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.
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Nem szerezhet mandátumot:
a) a nemzetiségi jelölő szervezet területi listája, ha a területi listákra leadott érvényes szavazatok
öt százalékát nem érte el, vagy
b) a közös területi lista, ha a területi listákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát, kettőnél
több nemzetiségi jelölő szervezet által állított közös területi lista esetében tizenöt százalékát
nem érte el.

Ha a lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő személyek száma, a mandátum
betöltetlen marad.
3.3. Országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzését a jogalkotó nem
kötötte külön feltétel teljesüléséhez, ezért ez minden nemzetiség tekintetében kitűzésre
került.
A listaállításhoz szükséges ajánlások számát (a választópolgárok min. 2%-ának ajánlása) az
NVB a választás kitűzéséről szóló 1128/2014. NVB határozatában állapította meg. A
listaállítás további feltétele, hogy a listát állító nemzetiségi szervezet az országban kitűzött
települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án állítson legalább 1-1
jelöltet.
Az országos listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzetiségi
választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ.
A listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.
Nem szerezhet mandátumot:
a) a nemzetiségi jelölő szervezet országos listája, ha az országos listákra leadott érvényes
szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy
b) a közös országos lista, ha az országos listákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát,
kettőnél több nemzetiségi jelölő szervezet által állított közös országos lista esetében tizenöt
százalékát nem érte el.

Ha a lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő személyek száma, a mandátum
betöltetlen marad.
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4.

A VÁLASZTÁSI SZERVEK A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
VÁLASZTÁSÁN

A nemzetiségi önkormányzati választáson a nemzetiségi jelölő szervezetek nem jogosultak
tag megbízására az egyes választási bizottságokba.
4.1. A nemzetiségi SZSZB
Minden olyan településen, ahol az NVB kitűzte valamely nemzetiség települési
önkormányzati képviselő választását, külön SZSZB működik (nemzetiségi SZSZB). A
nemzetiségi SZSZB tagjainak megválasztására a választott tagok megválasztására vonatkozó
általános szabályok az irányadók.
Azokon a településeken, ahol a nemzetiségi közösség száma indokolja, egynél több
nemzetiségi szavazókör kialakítására is lehetőség volt a választás kitűzéséig. Ilyen esetben
több nemzetiségi SZSZB-t kellett választani.
Amennyiben a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok száma eléri a településen a 900
főt, a HVI vezetője az SZSZB tagjainak számát a szükséges mértékben kiegészítheti a
póttagok közül.
A nemzetiségi szavazást lebonyolító SZSZB-be nem lehet delegálni, de azok a jelölő
szervezetek, amelyek a települési nemzetiségi önkormányzati választáson jelöltet állítanak,
egy-egy megfigyelőt bízhatnak meg (közös jelöltet állító jelölő szervezetek közösen
jogosultak a megfigyelő megbízására).
Megfigyelő csak az adott nemzetiség regisztrált választópolgára lehet, ezt a HVI ellenőrzi. A
HVI vezetője határozattal visszautasítja a megfigyelő megbízását, ha az nem felel meg a
törvényes követelményeknek.
A megfigyelő


figyelemmel kísérheti a nemzetiségi SZSZB munkáját,



a szavazást, illetőleg a nemzetiségi SZSZB munkáját tevőlegesen vagy ráutaló
magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,



a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,



kifogást nyújthat be,



a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,



a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó jelölő
szervezetet terhelik.
Fontos megjegyezni, hogy az SZSZB-be szükségszerű 5 tagot megválasztani
(további póttagokkal), mivel a mozgóurna kivitelét és a működéshez,
határozatképességhez szükséges 3 tag jelenlét egyidejűleg csak így lehet
biztosítani!
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4.2. A HVB
A helyi választási bizottság feladatai:


dönt a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek nyilvántartásba vételéről,
illetőleg elutasításáról,



jóváhagyja a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapjának
adattartalmát,



dönt a települési nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatos kifogásról,



megállapítja és közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati választás
eredményét,



települési nemzetiségi választás hiányában lebonyolítja a területi és az országos
nemzetiségi választás szavazását.

Azokon a településeken, ahol az NVB nem tűzött ki egyetlen települési nemzetiségi
önkormányzati választást sem, a HVB előtt adhatják le szavazatukat a területi és az országos
nemzetiségi választáson azok a választópolgárok, akik a településen nemzetiségi
névjegyzékben szerepelnek. E településeken a HVB-nek 6 és 19 óra között határozatképes
létszámban kell lebonyolítania az ilyen választópolgárok szavazását.
Az egy szavazókörös településen a HVB látja el az SZSZB feladatait a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán. Ha az ilyen településen nincs települési
nemzetiségi önkormányzati választás, akkor a HVB egyszerre látja el az SZSZB feladatait a
két választáson.
A nemzetiségi jelölő szervezetek a HVB-be nem bízhatnak meg megfigyelőt.
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5.

A NEMZETISÉGI SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS
SZABÁLYOK

Minden nemzetiség tekintetében külön szavazóköri névjegyzék készül.
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékre azokat kell felvenni, akik – legkésőbb 2014.
szeptember 26-án benyújtott kérelmük alapján – a központi névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként szerepelnek.
A nemzetiségi választópolgár azon település nemzetiségi szavazóköri névjegyzékében
szerepel, amely településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választására összeállított szavazóköri névjegyzékben is szerepel. Fő szabály szerint tehát a
lakóhelye szerinti településen, de aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán átjelentkezik a tartózkodási helye szerinti településre, azt a nemzetiségi
választáson is át kell tenni a tartózkodási helye szerinti település nemzetiségi szavazóköri
névjegyzékébe: AZ ÁTJELENTKEZÉS MINDKÉT VÁLASZTÁSRA KITERJED!
Előfordulhat, hogy a választópolgár azt megelőzően kér átjelentkezést, mielőtt regisztrálna
nemzetiségi választópolgárként. Ebben az esetben a regisztrációs kérelmének elbírálását
követően egyből a tartózkodási helye szerinti település nemzetiségi névjegyzékébe kerül.
A választópolgárt a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe 2014. augusztus 15-ig történő
felvételéről az NVI, az azt követő felvételéről a HVI nemzetiségi értesítő megküldésével
tájékoztatja.
Fontos! Ha a nemzetiségi választópolgár 2014. október 10-én 16 óráig jelzi a HVI
vezetőjének a mozgóurna iránti igényét, akkor a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán is automatikusan felkerül a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékére.
Ha a mozgóurna iránti igényét a szavazás napján (vasárnap 15 óráig) nyújtja be az SZSZBhez, akkor csak az adott SZSZB-hez tartozó mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére
kerül fel, azaz ebben az esetben a mozgóurnát mindkét SZSZB-nél igényelnie kell!
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6.

A JELÖLT- ÉS LISTAÁLLÍTÁS SZABÁLYAI

6.1. Jelölés – Ajánlás
Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati
jelölést fogadhat el!
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi szervezet települési
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek, valamint területi, illetve országos nemzetiségi
lista állításában vehet részt. Független jelölt nem indulhat a nemzetiségi önkormányzati
választáson.
Mind a jelölt, mind a lista állításának feltétele az ajánlások gyűjtése.
Azt, hogy a jelölt, illetve a lista állításához mennyi érvényes ajánlásra van szükség, a
Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú, a választást kitűző határozatának
mellékletében állapította meg.
Az ajánlóívet itt is, hasonlóan a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásához, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság
mellett működő választási iroda adja ki.
Mindezek alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez szükséges
ajánlóíveket a helyi választási iroda adja ki, és az igénylés benyújtására az A6 jelű
formanyomtatvány szolgál.
A területi nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlóívek a megyei, illetve a Fővárosi
Választási Irodától igényelhetőek az A7 jelű formanyomtatványon.
Az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlóívek a Nemzeti Választási Irodától
igényelhetőek az A7 jelű formanyomtatványon.
Az ajánlóívek az illetékes választási irodától minden esetben a nemzetiségi szervezet
nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően igényelhetők.
Az ajánlóívet az arra jogosult választási iroda leghamarabb 2014. augusztus 25–én adta át
az igénylőnek.
Itt sem kizárt a többes ajánlás lehetősége, így a választópolgárok több jelöltet, illetve listát
ajánlhatnak, érvényesen azonban mindegyiket csak egy aláírással támogathatják.
Érvényesen ajánlani csak az adott választókerületben lakóhellyel rendelkező, a nemzetiség
névjegyzékében szereplő választópolgár tud.
Az ajánlásra egyebekben az általános rendelkezések vonatkoznak.
6.2. Települési
nemzetiségi
nyilvántartásba vétele

önkormányzati

képviselőjelölt

bejelentése,

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet, a fent írtaknak
megfelelően, kizárólag a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet
állíthat. Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00
óráig kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál.
A jelölt nyilvántartásba vételét az E3 jelű formanyomtatvány és a nyilvántartásba vételhez
szükséges számú ajánlásokat tartalmazó ajánlóívek egyidejű benyújtásával kell
kezdeményezni.
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A törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet az illetékes helyi választási bizottság legkésőbb a
bejelentéstől számított negyedik napon veszi nyilvántartásba.
A jelölt bejelentésére és nyilvántartásba vételére egyebekben általános szabályokban
foglaltak vonatkoznak.
6.3. Területi és országos nemzetiségi lista állítása és nyilvántartásba vétele
A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet
állíthat listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és
amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet
állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább
a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább
két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati
választás hiányában azonban bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek
részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben
azonban csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.
Mind a területi, mind az országos nemzetiségi lista állításhoz szükséges ajánlások számáról a
Nemzeti Választási Bizottság a 1128/2014. számú, a választásokat kitűző határozatában
rendelkezett.
A listán, az általános szabályoknak megfelelően, legfeljebb háromszor annyi jelölt
szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma. Amennyiben a listáról egy jelölt
kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.
A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb
2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A területi listát a lista állításának helye
szerinti területi választási bizottságnál, a fővárosban állított területi listát a Fővárosi
Választási Bizottságnál, az országos nemzetiségi listát a Nemzeti Választási Bizottságnál kell
bejelenteni.
A területi és az országos listát és a listán szereplő jelölteket az L8 jelű formanyomtatványon
kell bejelenteni, melynek minden kitöltött jelöltsorához mellékelni kell egy SZ5 jelű
formanyomtatványt. A bejelentés alkalmával a lista állításához szükséges ajánlásokat is be
kell nyújtani.
A listán szereplő jelölt az SZ5 jelű formanyomtatványon egyidejűleg arról is nyilatkozik,
hogy az adott a nemzetiség képviseletét vállalja, illetve, hogy a nemzetiségi közösség
nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A lista jelöltjeinek hibásan megadott adatai javítására, valamint a jelölt kiesésének
bejelentésére az L9 jelű formanyomtatványt kell használni.
A listán szereplő jelöltek sorrendjét a nemzetiségi szervezet határozza meg, mely sorrend a
lista bejelentése után már nem módosítható. A nemzetiségi szervezet a listát, illetve a listán
szereplő jelölt jelölését – legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig –visszavonhatja. A
visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
A lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet,
akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
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A területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket
a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított
listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.
Amennyiben a lista bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, annak nyilvántartásba
vétele legkésőbb a bejelentéstől számított negyedik napon megtörténik.
A választási bizottság törli a nyilvántartásból a listát, ha a nemzetiségi szervezet jogerősen
nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltjei a kitűzött választások kevesebb mint 10 %-ában állnak.
A jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma nemcsak a listaállítás szempontjából bír
kiemelkedő jelentőséggel. Ha ugyanis az adott településen nincs legalább annyi jelölt, mint a
megválasztható képviselők száma, a települési önkormányzati képviselők választását nem
lehet megtartani.
Általános, jelen választás alkalmával is alkalmazandó szabály, hogy a közös területi vagy
országos nemzetiségi listával kapcsolatos jognyilatkozatokat a közös listát állító
szervezeteknek – a képviseletükre jogosult személyek útján – közösen kell megtenniük.
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7.

ADATSZOLGÁLTATÁS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON

1. A nemzetiségi önkormányzati választáson ajánlóívet igénylő nemzetiségi jelölő
szervezet részére az ajánlóívekkel együtt hivatalból átadja




a HVI a településen,
a TVI a megyében, illetve a fővárosban,
az NVI az országban

a nemzetiség szavazóköri névjegyzékében lévő választópolgárok név- és lakcímadatait,
azokét is, akik adataik kampánycélú kiadását megtiltották.
2. A nemzetiségi önkormányzati választáson ajánlóívet igényelt nemzetiségi jelölő
szervezet kérésére 2014. szeptember 7-én átadja




a HVI a településen,
a TVI a megyében, illetve a fővárosban,
az NVI az országban

a nemzetiség szavazóköri névjegyzékében lévő választópolgárok név- és lakcímadatait –
azon választópolgárok kivételével, akik adataik kampánycélú kiadását megtiltották.
Ezeket az adatokat a nemzetiségi jelölő szervezet kizárólag kampánytevékenység
folytatásához használhatja fel.
3. A nemzetiségi önkormányzati választáson jelöltet, illetve listát állító nemzetiségi jelölő
szervezet kérésére 2014. szeptember 29-én átadja




a HVI a településen,
a TVI a megyében, illetve a fővárosban,
az NVI az országban

a nemzetiség szavazóköri névjegyzékében lévő választópolgárok név- és lakcímadatait –
azon választópolgárok kivételével, akik adataik kampánycélú kiadását megtiltották.
Az első, az ajánlóívek átadásakor teljesített adatszolgáltatás adatait kizárólag az
ajánlások gyűjtésére, a második és harmadik alkalommal igényelt adatokat pedig
csak közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatások
adatait a nemzetiségi szervezet legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig köteles
megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül – 2014. október 12én történő megsemmisítés esetén 2014. október 15-én 16.00 óráig – köteles átadni az
adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
Nem ajánlásgyűjtés vagy közvetlen politikai kampány céljára történő felhasználásra,
másolásra, harmadik személynek történő átadásra, valamint a megsemmisítésre vonatkozó
kötelezettség megszegésére hivatkozással kifogás terjeszthető elő. Ha az elbírálásra
hatáskörrel rendelkező választási bizottság a kifogásnak helyt ad – az általánosan
alkalmazandó jogkövetkezményeken túl (megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt
eltiltja a további jogszabálysértéstől, a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett
részét megsemmisíti és megismételteti) – lehetőség van bírság kiszabására is.
A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér
havi összegének ötszöröse (507 500 Ft), egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi
összegének tizenötszöröse (1 522 500 Ft).
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8.

KAMPÁNY

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól október 12-én 19.00 óráig tart. A
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán 2014. október 11-én a Magyar
Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Televízió lineáris médiaszolgáltatásukban az országos
listát állító nemzetiségi szervezetek politikai reklámjait egy alkalommal, politikai
reklámonként legfeljebb 30 másodperces időtartamban köteles közzétenni.
A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltatók a legnagyobb éves átlagos
közönségaránnyal bíró médiaszolgáltatásukban kell közzétenniük.
A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Televízió azonban csak abban az esetben
köteles a politikai reklámot közzétenni, ha a nemzetiségi szervezet legkésőbb a közzétételt
megelőző második napon, azaz 2014. október 9-én átadja az általa készített politikai
reklámot. A politikai reklámot jelnyelvi tolmácsolással vagy feliratozással kell ellátni.
A választási kampányra és az ehhez kapcsolódó jogorvoslatokra – a fentiekben közölt
eltéréssel – az általános szabályok irányadók.
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9.

SZAVAZÁS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN

A szavazás általános szabályai mellett a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
az alábbiakat is alkalmazni kell.
9.1. Azokon a településeken, ahol az NVB legalább egy nemzetiség települési
önkormányzati választását kitűzte
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő valamennyi választópolgár (azok, akik
települési nemzetiségi választására sor kerül a településen, valamint azok is, akik olyan
nemzetiség választópolgáraként regisztráltak, amelynek települési önkormányzati
választására nem kerül sor) egy külön szavazóhelyiségben adja le a szavazatait.
Az SZSZB nemzetiségenként külön-külön vezeti a névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét. A választópolgár legalább egy, legfeljebb 3 zöld színű,
nemzetiségi szavazólapot kap:
1. a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját annak a nemzetiségnek a
választópolgára, amelynek települési önkormányzati választására sor kerül,
2. a területi nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját annak a nemzetiségnek a
választópolgára, amelynek területi önkormányzati választására sor kerül,
3. az országos nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját.

Az SZSZB annak a választópolgárnak, aki települési nemzetiségi önkormányzati
szavazólapot is kap, egy fehér színű borítékot ad a szavazáshoz.

Annak a választópolgárnak, aki csak területi és/vagy országos nemzetiségi
önkormányzati szavazólapon szavaz, egy zöld színű, biztonsággal záródó borítékot ad az
SZSZB, amelyen feltünteti a nemzetiség megnevezését. Az SZSZB felhívja e
választópolgár figyelmét, hogy a borítékot zárja le.
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9.2. Azokon a településeken, ahol az NVB
önkormányzati választását sem tűzte ki

egy

nemzetiség

települési

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő valamennyi választópolgár a HVB előtt
adja le a szavazatait:
–

Az egy szavazókörös településen a HVB a polgármester-, az egyéni listás és a
megyei listás választás szavazólapjai (amelyek fehérek) mellett a nemzetiségi
névjegyzékben szereplő választópolgár számára átadja az adott nemzetiség országos
és – ha arra sor kerül – területi listás szavazólapját is (amelyek zöldek), valamint két
külön borítékot: egy fehéret a helyi önkormányzati és polgármester-választáshoz és
egy zöldet a nemzetiségi választáshoz (ez utóbbira a HVB felírja a nemzetiség
megnevezését). A HVB-nek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy a megjelenő
választópolgárok közül azonosítani tudja azokat, akiknek nemzetiségi szavazólapot is
kell adnia, azaz a helyi önkormányzati választások névjegyzéke mellett a nemzetiségi
névjegyzék(ek)ben is keresnie kell a választópolgárt. Nyomatékosan fel kell hívni a
választópolgár figyelmét arra, hogy a fehér szavazólapokat a fehér borítékba,
míg a zöld szavazólapokat a zöld borítékba helyezze, és ez utóbbit le is zárja.

–

A több szavazókörös településen a HVB a szavazás napján 6 és 19 óra között
kvázi SZSZB-ként működik a nemzetiségi választásokon. A szavazás lebonyolítása
során – a szavazatszámlálás kivételével – a HVB minden, az SZSZB-k számára előírt
feladatot ellát (urna lezárása az elsőként szavazó jelenlétében, a választópolgár
személyazonosságának ellenőrzése, a névjegyzék vezetése, szavazás biztosítása,
mozgóurnáztatás stb.).

Tekintettel arra, hogy lakcím létesítése vagy átjelentkezés útján még a szavazást megelőző
pénteken is kerülhet nemzetiségi választópolgár a település névjegyzékébe, a HVI
vezetőjének fel kell készülnie arra, hogy a HVB-nek a szavazás napján működnie kell.
A HVB nemzetiségenként külön-külön vezeti a névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét.
A választópolgár legalább egy, legfeljebb 2 zöld színű, nemzetiségi szavazólapot kap:
1. a területi nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját annak a nemzetiségnek a
választópolgára, amelynek területi önkormányzati választására sor kerül,
2. az országos nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját.

A HVB minden nemzetiségi választópolgár részére zöld borítékot ad a szavazáshoz, amelyen
feltünteti az adott nemzetiség megnevezését, és felhívja a választópolgár figyelmét, hogy a
borítékot zárja le.
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10. AZ EREDMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN
10.1. Az SZSZB feladatai
Az SZSZB kitölti a „Nemzetiségi szavazás adatairól” szóló jegyzőkönyvet, amelyen
nemzetiségenkénti bontásban feltünteti a megjelent választópolgárok, valamint az urnában
talált és szállítóborítékba zárt borítékok számát.
A nemzetiségi SZSZB csak azon nemzetiség szavazatait számolja meg, amelynek
települési önkormányzati választását megtartották (azaz a fehér színű
borítékokba helyezett szavazólapokat). E nemzetiség települési, megyei és országos
szavazásának szavazóköri eredményéről külön-külön jegyzőkönyvet állít ki.
A többi nemzetiség szavazólapjait tartalmazó zöld borítékokat az SZSZB nem bontja
fel, hanem nemzetiségenként külön szállítóborítékba zárja, és átadja a HVI-nek.
10.2. A HVB feladatai

10.2.1. Azon a településen, ahol
önkormányzati választást

kitűzték

a

települési

nemzetiségi

A HVB a nemzetiségi SZSZB által kiállított jegyzőkönyv alapján megállapítja a települési
nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.


Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták.



Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy ki jut mandátumhoz.

10.2.3. Azon a településen, ahol nem tűzték ki a települési nemzetiségi
önkormányzati választást
A HVB a szavazólapokat tartalmazó zöld borítékokat nem
nemzetiségenként külön szállítóborítékba zárja, és átadja a HVI-nek.

bontja

fel,

hanem

10.3. A HVI feladatai
A HVI


a szállítóborítékokat,



a területi és az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri
jegyzőkönyveket (azon nemzetiségre vonatkozóan, amelynek települési
önkormányzati választását megtartották),



a „Nemzetiségi szavazás adatairól” szóló jegyzőkönyvet

a TVI-hez szállítja.
A szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek 1. példányait – legkésőbb a
szavazást követő napon 10.00 óráig – továbbítja a TVI részére.
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10.4. Nemzetiségi jelöltek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán
A helyi önkormányzati képviselők választásán a bejelentett nemzetiségi szervezetek
nemzetiségi jelöltet állíthatnak
–

a polgármester-választáson,

–

a települési képviselőválasztáson mind az egyéni listán, mind pedig az egyéni
választókerületekben.

Független jelölt nem indulhat nemzetiségi jelöltként.
A helyi önkormányzati képviselők
választópolgár választható, ha

választásán

a

nemzetiségi

névjegyzékbe

vett



az általános szabályok szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választható,



nyilatkozatot tesz arról, hogy
–

a nemzetiség képviseletét vállalja,

–

a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri,

–

a nemzetiségi önkormányzati képviselők és a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek megelőző két általános választásán, valamint
az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség
nemzetiségi jelöltje.

A 10 000-nél több lakosú településeken a helyi választási bizottság automatikusan
nemzetiségi kompenzációs listára veszi (nemzetiségenként külön) az egyéni
választókerületben állított nemzetiségi jelölteket.
A nemzetiségi jelöltek első körben a többi jelölttel azonos feltételekkel vesznek részt a
szavazáson és a mandátumkiosztásban.
A helyi önkormányzati képviselők választásán az egyéni listán, valamint a nemzetiségi
kompenzációs listán szereplő nemzetiségi jelölt kedvezményes módon szerezhet
mandátumot.
A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken a kedvezményes mandátum
megszerzésének feltétele, hogy


a választás kitűzésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok fele (legalább
50%-a) az adott nemzetiség nemzetiségi névjegyzékében is szerepeljen (e
települések: Felsőszentmárton, Ólmod, Potony, Tótújfalu (horvát); Feked, Ganna,
Keszőhidegkút, Pócsa, Szűr (német); Pálmajor, Piskó, Rinyabesenyő (roma);
Vágáshuta (szlovák);



az adott nemzetiség egyetlen jelöltje sem
polgármester-választáson, sem az egyéni listán.

szerzett

mandátumot

sem

a

Ebben az esetben venni kell az egyéni listán legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó
képviselő érvényes szavazatai kétharmadát, és amennyiben ennél az adott nemzetiség
valamely jelöltje többet ért el, az mandátumhoz jut. Ha több ilyen jelölt is van, akkor a
legtöbb szavazatot elért jelölt kapja a mandátumot, szavazategyenlőség esetén sorsolással
dől el, hogy ki lesz a mandátumszerző.
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A 10 000 fölötti lakosságszámmal rendelkező településen a nemzetiségi listát megillető
kedvezmény, hogy nem kell elérnie a töredékszavazatok 5%-át (közös lista esetén 10 vagy
15%-át) ahhoz, hogy részt vehessen a mandátumkiosztásban. Ezen túl a nemzetiségi
kompenzációs lista kedvezményes nemzetiségi mandátumhoz juthat, aminek feltétele, hogy


a választás kitűzésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 25 %-a
az adott nemzetiség nemzetiségi névjegyzékében is szerepeljen (a 2014. évi
választáson nincs ilyen település, így a kedvezményes mandátum megszerzésére
gyakorlatilag sehol sem kerülhet sor);



az adott nemzetiséghez tartozó egyetlen jelölt sem szerzett sem polgármesteri, sem
egyéni választókerületi, sem kompenzációs listás mandátumot.

Ebben az esetben meg kell állapítani az egyéni választókerületekben mandátumot szerzett
képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma átlagának kétharmadát, és amennyiben a
nemzetiségi kompenzációs listára ennél több töredékszavazat jutott, egy kedvezményes
mandátumot kap.
Az egyéni listáról, illetve a nemzetiségi kompenzációs listáról való kedvezményes
mandátumszerzés esetén eggyel bővül a képviselő-testület létszáma.
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