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Választások 2014

Országgyűlési választások
2014. április 6-án az országgyűlési képvi-
selők választása – első ízben – egy fordulós 
lesz, a választáson magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező választópolgár egyéni vá-
lasztókerületi jelöltre és pártlistára sza-
vazhat. A magyarországi lakóhellyel ren-
delkező, a névjegyzékben nemzetiségi vá-
lasztópolgárként szereplő választópolgár 
egyéni választókerületi jelöltön kívül – vá-
lasztása szerint – nemzetiségének listájára 
vagy pártlistára szavazhat. 

2014-ben 199 országgyűlési képviselőt, 
közülük 106 képviselőt egyéni választóke-
rületben, 93 képviselőt pedig országos lis-
tán választanak meg. Országos lista párt-
listaként, vagy nemzetiségi listaként állít-
ható. Nemzetiségi listát az országos nem-
zetiségi önkormányzatok, esetünkben az 
Országos Örmény Önkormányzat állíthat, 
a listaállításhoz a névjegyzékben nemzeti-
ségi választópolgárként szereplő választó-
polgárok legalább egy százalékának aján-
lása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szük-
séges. Jelölt csak a névjegyzéken nemzeti-
ségi választópolgárként szereplő választó-

polgár lehet, a listán legalább 3 jelöltnek 
szerepelnie kell. 

Jelöltajánlásra a szavazást megelőző 
48. és 34. nap között (2014. február 17. 
és 2014. március 3. között) van lehetőség. 
Minden választópolgár, aki az adott válasz-
tókerületben választójoggal rendelkezik, az 
ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöl-
tet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánl-
hat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással tá-
mogatható. Az ajánlás nem vonható vissza. 

Mi az a nemzetiségi regisztráció? Az, 
aki valamely nemzetiségi közösséghez tar-
tozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, 
hogy nemzetiségi választópolgárként sze-
repeljen a névjegyzéken. (Az interneten is 
lehet regisztrálni. Csak az választhat, aki re-
gisztrált!) Így 2014 októberében a nemzeti-
ségi önkormányzati választásokon is sza-
vazhat majd.  A nemzetiségiként regisztrált 
választópolgár az országgyűlési választáso-
kon ugyanúgy szavaz, mint a nem nemze-
tiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre 
és az országos pártlistára), vagy  ha a nem-
zetiségi regisztráció benyújtásakor kifeje-
zetten kéri, hogy az országgyűlési válasz-

tásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztráci-
ójának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi 
listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). 
Az örménység azonban kis létszáma miatt 
semmiképpen sem tud örmény parlamen-
ti képviselőt választani, tehát nem célszerű 
bejelölni A nemzetiségi névjegyzékbe való 
felvétel iránti kérelem B pontját.

A szavazókörök értesítik a szavazókat, 
hol szavazhatnak.

Mozgásukban egészségi állapotuk (illet-
ve fogyatékosságuk) miatt mozgóurnát a 
szavazást megelőző második napon 2014. 
április 4-én (pénteken) 16.00 óráig attól a 
helyi választási irodától, a szavazás nap-
ján 2014. április 6-án (vasárnap) 15 órá-
ig pedig attól a szavazatszámláló bizott-
ságtól lehet igényelni, ahol a választópol-
gár a névjegyzékben szerepel.

A szavazóhelyiségben az a választópol-
gár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazó-
köri névjegyzékben szerepel. A választó-
polgárnak igazolnia kell személyazonossá-
gát (érvényes személyazonosító igazolvány-
nyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), 
valamint a lakcímét vagy személyi azonosí-
tóját. A választópolgár a fentiek után meg-
kapja a lebélyegzett szavazólapo(ka)t, az 
átvételt aláírással igazolja.

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújt-
hatják be, akik a szavazás napján Magyar-
országon, de a magyarországi lakóhelyük-
től eltérő helyen kívánnak szavazni. A ké-
relmet a választópolgár lakcíme szerint il-
letékes helyi választási irodában (de szemé-
lyes ügyintézés esetén a bejelentett tartóz-
kodási hely szerinti helyi választási irodá-
ban is) lehet intézni legkésőbb a szavazást 
megelőző péntek (2014. április 4-én) 16 
óráig. A helyi választási iroda vezetője (va-
gyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad 
ki, hanem közvetlenül felveszi a választó-
polgárt az érintett szavazókör névjegyzéké-

be. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakó-
hely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Nemzetiségi önkormányzati választások
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 
általános választását a Nemzeti Választási 
Bizottság 5 évenként, legkésőbb a szavazás 
napja előtti hetvenötödik napon, a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának napjára tűzi ki.

Az egyes nemzetiségek közvetlen válasz-
tással a községben, a városban és a fővárosi 
kerületben települési, a fővárosban és a me-
gyében területi, valamint országos nemze-
tiségi önkormányzatot hozhatnak létre.

A települési nemzetiségi önkormányza-
ti képviselők száma három fő, ha a nemze-
tiségi névjegyzékben szereplő választópol-
gárok száma a választás kitűzésének nap-
ján a településen kevesebb, mint száz fő, 
efölött négy fős testület alakítható. A terü-
leti nemzetiségi önkormányzati képviselők 
száma hét fő. Az országos nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők száma a névjegy-
zékbe feliratkozottak számától függ. (pl. 
31, ha több mint 10 ezer, 37, ha több mint 
25 ezer, 39, ha több mint 50 ezer)

A települési nemzetiségi önkormányza-
ti képviselők választását ki kell tűzni, ha a 
településen az adott nemzetiséghez tartozó 
személyek száma – a legutolsó népszám-
lálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra 
vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgálta-
tás nemzetiségenként összesített adatai sze-
rint – a huszonöt főt eléri. A területi nemze-
tiségi önkormányzati képviselők választását 
ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében ki-
tűzött települési választások száma legalább 
tíz. Az országos nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választását ki kell tűzni.

A nemzetiségi önkormányzati válasz-
tások előtt ismét részletes tájékoztatást 
adunk.

Tájékoztató a választási jogszabályokról
A közelgő országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati választások-
kal kapcsolatosan a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület elnöke, dr. Issekutz Sarolta felkérésére az Emberi Erő-
források Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályától Paulik Antal főosztályvezető 
2014. január 30-án tartott tájékoztatást Budapesten, az V. kerület, Akadémia utca 
1. szám alatt. Előadónk a választópolgárok számára is könnyen megérthetően ma-
gyarázta a jogszabályokat, majd a választásokkal kapcsolatos kérdésekre is kész-
séggel válaszolt, a válaszokat tartalmazza a tájékoztató. Az alábbiakban közread-
juk lapunknak megküldött hivatalos részletes tájékoztató szerkesztett változatát. 
(A Nemzeti Választási Iroda a 06-1-795-3310 telefonszámon, illetve a valasztas.hu 
honlapon, és a visz@nvi.hu e-mail címen érhető el.)               (Béres)
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Béres Attila: Bár már februárban kérdez-
tem és a füzetek februári számában meg is 
jelentettük, mégis megismétlem, hogy Ön 
hogyan fog szavazni a parlamenti válasz-
tásokon?

dr. Issekutz Sarolta: Örmény gyöke-
rű magyarként a legfontosabb számom-
ra, hogy hazánk jövőjének alakításában 
az én szavazatom is részt vegyen. Kiss 
Ernő aradi vértanú ősöm a vértanúhalált 
is vállalta a hazáért, ma már erre nincs 
szükség. De a véleményünkre, a követ-
kezetes és bátor kiállásra igenis szükség 
van. Az egész magyarörmény közösség 
megmaradása azóta biztosított akadály-
mentesen az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület számára, amióta 
2011.-ben megszületett végre az új nem-
zetiségi törvény és elismerte a hazai ör-
ménység magyar anyanyelvűségét is. 
Ezért 17 évet küzdöttem, de sikerült el-
érni. Addig szembeszéllel kellett küz-
denünk az örmény kultúránk megőrzése 
ügyében, most hátszéllel tesszük a dol-
gunkat. Ehhez azonban kell a nyugodt 
és kiegyensúlyozott politikai környezet, 
amely miatt én a tavaszi választásokon 
magyarként az egyéni parlamenti kép-
viselőjelölt mellett a politikai pártok kö-
zül választok pártlistát. 

Béres Attila: És az őszi nemzetiségi vá-
lasztásokon?

dr. Issekutz Sarolta: Számomra az őszi 
nemzetiségi választás a legfontosabb a 
magyarörmény közösség szempontjából. 
Végre szabadon megmutathatjuk magun-
kat és kötődésünket az erdélyi örmény 
gyökerű közösséghez. Megvédhetjük jo-

gainkat, értékeinket és biztosíthatjuk jö-
vőnket. Mindenki bátran bejelölheti az ör-
mény rublikát, hiszen a 2011. évi nemze-
tiségi törvény elfogadta a hazai örmé-
nyek magyar anyanyelvűségét is, tehát 
választóként és képviselőjelöltként is bát-
ran jelentkezhetnek azok, akik magyar 
anyanyelvű örmény gyökerűek. Na-
gyon fontos, hogy az országban minden 
örmény gyökerű regisztráltassa magát ör-
ménynek, hogy végre kimutathassuk szá-
mosságunkat. 

Tudni kell, hogy ha regisztráltatta ma-
gát a választó örmény nemzetiségiként, 
akkor minden településen lehet szavazni 
az örmény önkormányzatokra, még ott is, 
ahol nem indul helyi örmény önkormány-
zati választás. Mindenki számára felelős-
ségteljes döntést igényel, hogy milyen 
összetételű lesz az országos és a fővárosi 
örmény önkormányzat.

Így Budapesten pl. bármely kerület-
ben lakik a regisztrált örmény gyöke-
rű, ha nincs is helyi örmény kerületi vá-
lasztás kitűzve, szavazni tud az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let (EÖGYKE) által indított fővárosi vá-
lasztási listára. Ha Magyarország legel-
dugottabb kis településén él az örmény 
regisztrált, szavazni tud az Országos Ör-
mény Önkormányzat létrehozása érdeké-
ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület listájára. Tehát senki-
nek sem vész el a szavazata. Nagyon fon-
tos, hogy végre megmutassuk igazi lét-
számunkat, hogy az új ciklusban folytatni 
tudjuk az Erdélyi Örmény Gyökerek fü-
zetek kiadását, a Fővárosi Örmény Klu-

bot, könyvek kiadását, kiállításokat, ba-
rangolásokat őseink nyomában Erdély-
ben, stb. 

Én április közepén regisztráltatom ma-
gam a postán megküldött Nemzetiségi vá-
lasztópolgárként történő nyilvántartás-
ba-vétel iránti kérelemmel, amelyen a 
személyes adatok kitöltése után a nem-
zetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti 
kérelem A pontjában az örmény rublikát 
ikszelem be. Ha valakinek van a 2. olda-
lon kitöltési igénye, az megteszi, de min-

denkinek kötelessége keltezéssel ellátni 
és aláírni a kérelmet (Budapest 2014….), 
majd benyújtani a helyi választási irodá-
hoz, jegyzőhöz. A kérelem elbírálásáról 3 
napon belül döntés születik, amelyről ér-
tesítést küldenek.

Az biztos, hogy az EÖGYKE folyama-
tosan jelentkezni fog a füzetek hasábjain 
keresztül egészen az őszi választásokig, 
majd beszámol annak eredményéről is.

Béres Attila: Olvasóink nevében 
köszönöm válaszait!

Megkérdeztük dr. Issekutz Sarolta EÖGYKE elnököt

  

Mátyássy László: Mária Anya
bronzszobor a Budai Vár fokán

„A szobor térbe állította, és ezzel megelevenítette az ősi bizánci, győzelmet hozó Isten 
anyját” – ezt már Dávid Katalin európai hírű művészettörténész írta a budavári Mária-

anyáról a szobor honlapján.
„A vertikalitást hangsúlyozó kompozíciója pe-

dig, mintha egy jelenés volna, annak csodálatos 
hangulatát idézi. Nincs Máriának glóriája, gyer-
mekének sincs, mégis a Szent Szűz és isteni Fia 
áll előttünk. A glória hiánya mégis jelentős, mert 
Máriának és a gyermekének alakját ezzel beeme-
li egy általános emberi világba, ennek a világnak 
legnemesebb szférájába: az anya és a gyermeke 
egységének szakrális humanitásába.”

Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajztudós 
szerint a szobor spirituális erőt sugároz. „Ez a bi-
zánci Szűz Mária, itt most Jézus anyja, de maga az 
Anya, az Örök Anya. Jelenti a létet, az oltalmat a 
szeretetet és még sok mindent, aminek forrása az 
anya életet adó ereje.”
(Részlet az Immaculata Alapítvány a Köztéri 
Szobrok Emeléséért szakmai és pénzügyi beszá-
molójából, amelyet az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület, a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat és a Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkor-
mányzat részére küldött a szobor felállításához 
nyújtott támogatásért.)


