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Budapest

Igen Tisztelt Elnök Úr!

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésr ő l szóló 1998. évi III . törvény 4. §-ának
(3) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önt .

Muity Mihály magánszemély országos népi kezdeményezést nyújtott be a következő
kérdésben:

„A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény - a továbbiakban :
kisebbségi törvény - 61. ' 2. bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgáro k
kijelenjük hogy a magyarországi bunyevác kisebbséghez tartozunk és a kisebbségi
törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk Kérjük a Tisztelt Országgy űlést, hogy a
kisebbségi törvény alapján a bunyevác népcsoportot ismerjék el nemzeti kisebbségként, és a
hivatkozott törvény 61. § I. bekezdésében a „Magyarországon honos népcsoportok ”
felsorolását, a bunyevác kisebbségi népcsoporttal egészítse ki. ”

Az országos népi kezdeményezés támogatására benyújtott aláírások ellen őrzésének
eredményeként az Országos Választási Bizottság 2/2011 . számú határozatával megállapította ,
hogy az érvényes aláírások száma eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 .
évi LXXVII . törvény 61 . (2) bekezdésében meghatározott a népi kezdeményezé s
érvényességéhez megkívánt mennyiséget .

Az Országgyűlés népi kezdeményezéssel kapcsolatos teendőit az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrő l szóló 1998 . évi III . törvény tartalmazza.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását és az Országos Választás i
Bizottság határozatának egy példányát jelen levelemhez mellékelem .

Budapest, 2011 . január 18 .



Az Országos Választási Bizottsá g
212011 . határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011 . január 12-én megtartott ülésén – a választás i
eljárásról szóló 1997 . évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § c) pontjában foglal t
hatáskörében eljárva Muity Mihály (6500 Baja, Damjanich u . 29 .) magánszemély által
kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában meghozta a
következő

határozatot :

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a 3/2010 . számú határozattal hitelesítet t
országos népi kezdeményezés támogatására összegy űjtött érvényes aláírások száma
meghaladja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII . törvény
(továbbiakban: Nek. tv.) 61 . § (2) bekezdésében foglalt, az országos népi kezdeményezé s
érvényességéhez meghatározott számot .

A határozat jogerőre emelkedését követ ően az Országos Választási Bizottság az aláíráso k
ellenőrzésének eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Országgy űlés elnökét .

Az Országos Választási Bizottság felhívja az Országos Választási Irodát, hogy a benyújtot t
aláírásgyűjtő íveket – a határozat jogerőre emelkedését követ ő 30 nap elteltével – semmisítse
meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfels őbb Bírósághoz címzett
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál
(1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkés őbb 2011 . január 14 -
én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelez ő . A jogi
szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat . A
bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes . Az illeték mértéke 7500 Ft . Faxon benyújtott
beadványon az illeték nem róható le .

Indokolás

I .

Az Országos Választási Bizottság 3/2010 . számú határozattal hitelesítette az aláírásgyűjtő ív
mintapéldányát, amelyen a következ ő szerepelt :

„A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény - a továbbiakban :
kisebbségi törvény - 61. § 2. bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok
kijelentjük, hogy a magyarországi bunyevác kisebbséghez tartozunk és a kisebbség i
törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a Tisztelt Országgyűlést, hogy a
kisebbségi törvény alapján a bunyevác népcsoportot ismerjék el nemzeti kisebbségként, és a
hivatkozott törvény 61. ¢ I. bekezdésében a „ Magyarországon honos népcsoportok ”
felsorolását, a bunyevác kisebbségi népcsoporttal egészítse ki . ”

A fenti országos népi kezdeményezés támogatására gy űjtött aláírások benyújtását követően az
Országos Választási Bizottság 690/2010 . számú határozatával elrendelte az aláírások



ellenőrzését. A kezdeményezéshez 1 .505 aláírás került benyújtásra, melyből 53 hiányos volt,
ezen aláírások ellen őrzésére nem került sor .

A kezdeményezéshez benyújtott és hiánytalan 1 .452 aláírásból 73 aláírás került kiválasztásra
a mintaállományba és ellenőrzésre a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, továbbá a
választójoggal nem rendelkez ő nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával .

Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság megállapította ,
hogy legalább 1 .305, legfeljebb 1 .452 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.

A Nek. tv. 61 . § (2) bekezdése szerint, ha további kisebbség kíván bizonyságot tenni arról ,
hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát e kisebbséghez
tartozó választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezésre vonatkozó aláírásgy űjtő íveket
az Országos Választási Bizottság elnökének nyújtja be .

Tekintettel arra, hogy az országos népi kezdeményezés támogatására összegy űjtött érvényes
aláírások száma meghaladja a Nek .tv. hivatkozott rendelkezésében meghatározott számot, az
Országos Választási Bizottság a rendelkez ő részben foglaltaknak megfelelően határozott .

II .

A határozat a Nek. tv. 61 . (2) bekezdésén, a Ve. 119. §-án, 121 . §-án, 131 . §-án, az országo s
népszavazásról és népi kezdeményezésrő l szóló 1998 . évi III. törvény 4. §-ának (1) és (3 )
bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82 . (1) bekezdésén, 83 . (1), (2) és (7 )
bekezdésein, a 84 .

	

(1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII . tv. 37. § (1)
bekezdésén, 39.

	

(3) bekezdés b) pontján, 42 . § (1) bekezdés h) pontján, valamint a
Legfelsőbb Bíróság 2/2010 . (11I .23 .) közigazgatási jogegységi határozatán alapul .

Dr. Bordá
az Országos Választ

elnöke
izottság
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