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1. cikk
Ez a szabalyzat, a nernzeti kisebbsegek jogainak es
szabadsagainak vedelmerol Torveny 24. cikke**5. bekezdese alapjan rendezi a nernzeti kisebbsegek nernzeti

* Forditotta: BOZOKIAntal. Csahidi Kor, 2002. aprilis 25., 15-16.
oldal
A 24. cikk szovege a kovetkezo:
A 19. cikk 13. bekezdese szerinti torveny meghozatalaig, a nernzeti
kisebbsegek nernzeti tanacsat a nernzeti kisebbsegek e1ektori gyiilese
vaJasztja meg.
Elektor a JSZK, a tagkoztarsasag es az autonom tartomany kepvise1ohazanak olyan kepviseloje, tovabba a helyi onkormanyzati egyseg
kepvisel6-testilletenek olyan tanacsnoka lehet, akit a nernzeti kisebbseghez tartozokent vaJasztottak meg, vagy a nernzeti kisebbseghez tartozonak vallja magat es beszeli a kisebbseg nyelvet.
Nemzeti kisebbsegi elektorok az 1. bekezdesben em1itett szemelyeken kivfil lehetnek a helyi nernzeti kisebbseghez tartozo tanacsnokok,
akiket a helyi onkormanyzat olyan egysegeben vaJasztottak meg, amelyben a kisebbsegi nyelv hivatalos hasznaJatban van.
Ahhoz, bogy elektor legyen, joga van minden nernzeti kisebbseghez
tartozo polglirnak. aki a nemzeti kisebbseghez tartozo szemelynek vallja
magat es jeloleset legalabb 100 valaszt6i joggal rendelkezo nemzeti
kisebbsegi polgar tamogatja, vagy a nernzeti kisebbseg egy nernzeti
szervezete illetve egyesfiletejeloli.
Az elektori gyiiles illetekessegevel es munkam6djaval kapcsolatos
tobbi kerdest a kisebbsegi jogokban illetekes szovetsegi szerv fogja
rendezni, a torveny hatillyba lepesetol szfunitott 30 napos hataridon
be1fil.
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tamiesat megvalaszto elektori gyiiles osszehivasat es
munkajat es a nemzeti kisebbsegek nernzeti tanaesa
miikodesenek elvet az alapszabalyelfogadasaig.

I.Az elektorigyuh~sel6keszitesemekszabalyai
2. eikk
Az elektori gyiiles osszehivasara iranyulo kezdemenyezes
-

20 nemzetikisebbsegheztartozo e1ektorijoggal

rendelkezo szemely altal, olyan nemzeti kisebbseg eseteben, amelynek letszama, az utolso nepszamlalas adatai szerint nines kOlon nyilvantartva, illetve amelynek
letszama nem haladja meg a 20 000 £6t;
- 35 nernzeti kisebbseghez tartozo elektori joggal
rendelkezo szemely altal, olyan nemzeti kisebbseg eseteben, amelynek letszama, az utolso osszeiras adatai
szerint 20.000 es 100 000 fo kozott van;
- 50 nernzeti kisebbseghez tartozo elektori.joggal
rendelkezo szemely altal, olyan nemzeti kisebbseg eseteben, amelynek letszama, az utolso osszeiras adatai
szerint meghaladja a 100000 fat, a Miniszteriumhoz (a
Nemzeti es Etnikai Kozossegek Szovetsegi Miniszteriumahoz - a ford. megjegyzese) intezett irasbeli kovetelessel indithato el. Az 1. bekezdesben emlitett kezdemenyezeshez minden elektornak mellekelnie kell a 4.
eikkben levo adatokat es dokumentumokat.
3. eikk
Amikor a Miniszterium megkapja az el6zo eikkben
levo szabalyos koveteleseket, 30 napos hataridon belOI
.
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meghatarozza az elektori gyiiles megtartasanak helyet
es idejet.
Az elektori gyiiIes megtartasanak hatarideje nem lehet az elso bekezdesben emlitett hatarozat meghozatalat61 szamitott 30 napnal rovidebb es 90 napnaI hoszszabb.
A Miniszterium az elektori gyiiles megtartasanak
helyerol es idejerol sz616 hatarozatat a tajekoztatasi
eszkozokben teszi kozze.
Az elozo bekezdesben Ievo hatarozat mellett, a Miniszterium nyilvanos felhivassalfordul mindeDelektorhoz, hogy irasban szabalyszeriienjelentkezzenek be a
Miniszteriumnal, ennek a szabalyzatnak rendelkezeseivel osszhangban.
4. cikk
Az elektori joggal rendelkezo szemelyek irasbeli
bejelentkezest adnak at, amely vilagos nyilatkozatot
tartalmaz a nernzetihovatartozasukr61.
Azon szemelyek akiknek a Torveny 24. cikke 2. es
3. bekezdese alapjan elektori joguk lehet, az e cikk elso
bekezdeseben emlitett bejelentkezon kiwI melIekelik a
szovetsegi, koztarsasagi vagy tartomanyi kepviseloi,
illetve tanacsnoki statusr61sz616bizonylatot.
Azok a szemelyek, akiknek a Torveny 24. cikke 2.
bekezdese alapjan elektori joguk lehet, de nem a kisebbsegi politikai szerveztek jeloltjeikent, vagy nem
azoknak a valasztasi koalici6knak a kisebbsegijeloltjeikent lettek megvalasztva, amelyekben reszt vettek, az e
cikk elso bekezdeseben emlitett bejelentkezon kiwI
beadjak a kisebbsegi nyelv ismereterol sz616bizonyite156
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kat. A kisebbsegi nyelv ismereterol sz6l6 bizonyitekkent az illetekes oktatasi vagy szakmai intezmeny altal
kiadott, a nyelv tanulasar6l sz6l6 bizonylat szolgal.
Azok a szemelyek, akiknek a Torveny 24. cikke 4.
bekezdese alapjan elektori joguk lehet, az e cikk else
bekezdeseben emlitett jelentkezon kiwI beadjak az e
szabalyzathoz mellekelt kitOltott iirlapokat, ha azokat
kitoltik es alairjak azok a kisebbsegi szemelyek, akik
tamogatjak oket, vagy irasbeli okiratot ny(Ijtanak be a
nernzeti szervezet vagy egyesiilet kozgyiilesenek hatarozatar6l, amellyel a nernzeti kisebbseg elektorava valasztottak oket. Minden nernzeti kisebbseghez tartoz6.
szemely az iirlap kitoltesevel es alairasaval csak egy
elektort tamogathat. Nernzeti szervezetnek vagy egyesiiletnek a polgarok azon egyesiilete tekintheto, amelynek az elnevezeseben ez szerepel, vagy alapszabalyaval
olyan egyesiiletkentvan meghatarozva, amely a nernzeti
kisebbseget felOleli,illetve az erdekeben tevekenykedik,
es ennek a szabalyzatnak a hatalybalepeseig nyilvantartasba lett veve.
5. cikk
A Miniszterium ellenorzi a 4. cikkben levo dokumentumok va16disagates hitelesseget.
Azt az iirlapot, amely val6tlan es pontatlan adatokat
tartalmaz, vagy amelyikhamisitott, nem veszi tekintetbe
es sziikseg szerint, tOrvenyes intezkedeseket foganatosit.
Amennyiben ugyanazon elektori jelolttel kapcsolatban jelentos szamu pontatlansag es szabalytalansag
megallapitasara kernl sor, a Miniszterium vegzessel
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elveti az elektori bejelentest, es megteszi a tOrvenyes
intezkedeseket.
6. cikk
Az elektori gyiiles megtartasa datumanak es helyenek nyilvanossagra hozatala titan, a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 azon szemelyek, akiknek joguk van az
elektori gyiilesen reszt venni, azokon elektorokon kiviiI, akik kezdemenyeztek az elektori gyiiles osszehivasat, szabaIyos irasbeli kovetelessel fordulnak a Miniszteriumhoz, e szabaIyzat rendelkezeseivel osszhangban,
legkes6bb 7 nappal az elektori gyiiIesmegtartasa el6tt.
A Miniszterium irasbeli meghiv6t kiild az elektori
gyiiIesreminden szabalyosanbejelentkezett elektornak.
11.Az elektori 9yUles munkajanak szabalyai
7. cikk
Az elektori gyiiles a nemzeti kisebbseg szamaval
aranyos szamu nernzetitanacsot vaIaszt.
A nernzeti tanacsnak legkevesebb 15, legtObb 35
tagja van.
Olyan nemzeti kisebbseg eseteben, amelynek az
utols6 nepszamlaIaskor20 OOO-nelkevesebb tagja volt,
vagy szama nem volt kiilon kimutatva, a nernzeti tanacs
15 tag6.
Olyan nernzeti kisebbseg eseteben, amely tagjainak
szama az utols6 nepszamlaIaskor 20 000 es 50 000
kozott volt, a nernzetitanacs 21 tag6.
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Olyan nemzeti kisebbseg eseteben, amelynek tagjainak szama az utols6 nepszamlaIaskor 50 ezer es 100
000 kozott volt, a nemzeti tanacs 29 tagu.
Olyan nemzeti kisebbseg eseteben, amely tagjainak
szama az utols6 nepszamlalaskor 100 ezernel nagyobb
volt, a nemzeti tanacs 35 tagu.
8. cikk
Az elektori kozgyiiIest akkor lehet megtartani, ha a
Miniszterium altal meghivott elektoroknak tObb mint a
fele jelen van.
Az 1. bekezdesre val6 tekintet nelkiil, az elektori
gyiilest nem lehet megtartani, ha nemjelenik meg:
-

legalabb30 elektor, azoknal a nemzetikisebbse-

geknel, amely tagjainak szama az utols6 nepszamlalaskor 10 OOO-nelkevesebb volt, vagy nem volt kimutatva,
-

legalabb45 elektor, azoknaIa nemzetikisebbse-

geknel, amely tagjainak szama az utols6 nepszamlalaskor 10 OOO-neltobb, de 50 OOO-nelkevesebb volt,
- legalabb 60 elektor, azoknal a nemzeti kisebbsegeknel, amely tagjainak szama az utols6 nepszamlalaskor 50 OOO-neltobb, de 100 OOO-nelkevesebb volt,
- legalabb 100 elektor, azoknaI a nemzeti kisebbsegeknel, amely tagjainak szama az utols6 nepszamlaIaskor 100 OOO-neltObbvolt.
9. cikk
Az elektori gyiiles munkajitt, az elektori gyiiles elnoke megvalasztasig, a legid6sebb elektor iranyitja.
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10. cikk
Az elektori gyiik~smunkajeit a jelenlev6 elektorok
szam{mak megallapitasaval kezdi, annak az elektori
listanak a segitsegevel, amelyet a Miniszterium kiild
meg. A jelen Iev6 elektorok szamanak megallapitasa
utan, az elektori gyiiles munkajat az elnok, az alelnok, a
jegyz6konyvvezet6 es a valasztasi bizottsag megvalasztasaval folyatatja.
11. cikk
Az elektori gyiilesenjelen van a Miniszterium kepvise16je,aki sziikseg eseten ertelmezi ezt a szabalyzatot. A Miniszterium kepvise16je,a jegyz6konyvvezet6
es az elnok16kotelez6en alairja a elektori gyiiles jegyz6konyvet, ami nelkiil a jegyz6konyv nem ervenyes.
12. cikk
Az elektori gyiiIes nyilvanos szavazassal, a jelen lev6 elektorok tobbsegenek szavazataval dont.
Az elektori gyiiles a nernzeti tanacs tagjainak megvalasztasr61 titkos szavazassal dont, de egyeb kerdesekben is, ha igy hataroz.
Ill.Valasztas
13. cikk
Minden szavazati joggal rendelkez6 polgart lehet
javasolni es meg lehet valasztani a nemzeti kisebbseg
nemzeti tanacsanak tagjava.
A nernzeti tanacsot a proporcionalis (reszaranyos)
rendszer alapjan valasztjak. A nernzeti tanacs tagjelolt160
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jeinek lisbijat/nevson'1t(a tovabbiakban lista) a jelen
levo elektorok 1/5javasolhatja.
Az elektor csak egy listat tamogathat.
A listan legkevesebb 5, a legtobb pedig olyan szamu
jelolt lehet, ahany tagja van a nernzeti tanacsnak. A
jeloltek sorrendjet a lista elotetjesztoje hatarozza meg.
A listakat az elektori gyiiles elnoke hirdeti ki, aki
megallapitja azok sorszamat es vezetojet.
Az elektorok titkos szavazas altal, elore elkeszitett
szavaz6cedulakon szavaznak, amelyre beitjak a listavezeto nevet es/vagy a lista szamat.
Az egyes listak altal megszerzett mandatumok szamat ugy allapitjak meg, bogy a lista altal kapott osszes
szavazatok szamat elosztjak a nernzeti tanacs tagjainak
szamaval az elsotol az utols6 szamaig. Az igy kapott
hanyadost nagysag szerint elosztjak, mikozben annyi
hanyadost vesznek figyelembe, aMny tagja van a nemzeti tanacsnak.
A lista altal megszerzett mandatumokat elosztjak a
listan levo jeloltek sorrendje szerint.
IV.A nemzeti tanc~csmukodese az alapszabaly
elfogadasaig
14. cikk
Az alapszabalynak osszhangban kelllennie a polgarok egyesiileserol sz616szovetsegi tOrvennyel,a polgarok egyesiiletei statutumanak vonatkozasaban.
A Nernzeti Tanacs az alapszabalyt megkuldi a Miniszteriumnak, nyilvantartasbavetel celjab61.
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15. cikk
A nemzeti tamics megvalasztasa utani els6 iileset az
elektori gyliles eln6ke hivja 6ssze es az eln6k16megvalasztasaig iranyitja annak munkajat.
Amennyiben az elektori gyliles eln6ke a megvalasztasa utani 30 napos hatarid6n beliil nem hivja 6ssze
a nernzeti tanacs els6 iileset, ezt megteheti a nernzeti
tanacs tagjainak 1/3-a. Az els6 iilesen, amelyen reszt
vesz a Miniszterium kepvisel6je is, hitelesitik a megvalasztott tagok mandatumat es kinevezik alapszabalyel6keszit6 bizottsagot.
16. cikk
A nernzeti tanacs munkaja akkor ervenyes, ha jelen
van tagjainak tObbmint a fele. A nemzeti tanacs d6nteseit a jelen lev6 tagok tObbsegenek szavazataval hozza
meg.
17. cikk
A Miniszterium feloszlatja a nernzeti kisebbseg
nemzeti tanacsat es uj elektori gylilest hiv 6ssze, ennek
a szabalyzatnak a rendelkezesei szerint, ha ezt irasban
k6vetelik azok a szemelyek, akik elektori joggal rendelkeznek, es akiknek szama nagyobb azon elektorok
szamanak felenel, akik reszt vettek az elektori gyliIes
munkajaban.
18. cikk
Ez a szabalyzat a meghozatal napjan lep hatalyba.
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