
A települési kisebbségi önkormányzat elnökének részvételi joga a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének zárt ülésén 

 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
(továbbiakban: Ötv.) 12. §-ában található szabályok alapján tarthatnak zárt ülést. A 12. § (5) 
bekezdése határozza meg azon személyek körét, akik részt vehetnek a zárt ülésen.  E szerint a „zárt 
ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a 
kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. 
Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.”  A képviselő-testület zárt ülésének 
tehát vannak állandó, és vannak eseti résztvevői. Az eseti részt vevők – az érintett és a szakértő – 
csak meghívásuk esetén vehetnek részt a zárt ülésen. A képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-
testület tagjai közül választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyző viszont állandó 
jelleggel részt vesznek a zárt ülésen.  
 
Az Ötv. 12. § (7) bekezdése szerint a települési kisebbségi önkormányzat elnöke az adott kisebbség 
helyi szószólójává válik. Amennyiben nem tagja a képviselő-testületnek, annak ülésein tanácskozási 
joggal részt vehet. Egyéb jogosítványait a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. tv. (továbbiakban: Nektv.) szabályozza. A Nektv. 40. § (1) bekezdése szerint a kisebbség 
helyi szószólója egyebek mellett jogosult „ha nem települési önkormányzati képviselő, tanácskozási 
joggal részt venni a képviselő-testület, illetőleg bármely bizottság kisebbséget érintő napirendjének 
tárgyalásán, ideértve a zárt üléseket is”. A Nektv. 40. § (6) bekezdése szerint a „kisebbség jogait, 
kötelezettségeit érintő önkormányzati rendelet megalkotása, illetőleg a kisebbség helyzetét 
általánosan befolyásoló intézkedés meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv 
köteles a szószóló véleményét kikérni”. A fenti rendelkezések összevetéséből megállapítható, hogy a 
kisebbségi szószóló zárt ülésen való részvétele nem korlátozható csupán a Nektv-ben biztosított 
kollektív kisebbségi jogokkal szoros kapcsolatban álló napirendi pontokra. A „kisebbség helyzetét 
általánosan befolyásoló intézkedés” olyan széles kategória, amelybe az Ötv. 8. §-ában meghatározott 
önkormányzati feladatokkal (pl.: településfejlesztés, településrendezés, épített és természeti környezet 
védelme, lakásgazdálkodás, helyi közutak és közterületek fenntartása, köztisztaság és 
településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, 
foglalkoztatás megoldása, alapfokú nevelés, oktatás, egészségügyi és szociális ellátás, közösségi tér 
biztosítása, sport támogatása stb.) kapcsolatos kérdések is beletartoznak.  
 
Amennyiben a kisebbségi szószóló zárt ülésen vesz részt, köteles betartani – a zárt ülés többi 
résztvevőjére is vonatkozó – adatvédelmi szabályokat. A zárt ülésen megismert személyes adatokat 
nem továbbíthatja, nem hozhatja nyilvánosságra, nem élhet vissza azokkal. Különösen fontos a 
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartása olyan üléseken, amikor szociális 
támogatási kérelmekről határoznak. Az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint helyes, ha a 
polgármester figyelmezteti az ülés résztvevőit az ügyben elhangzott információk bizalmas kezelésére, 
az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre (1926/H/2006. Adatvédelmi Biztos állásfoglalása). 
    
Mivel az Ötv. 23. § (3) bekezdése szerint a bizottság határozatképességére és határozathozatalára a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az elmondottak érvényesek a bizottságok 
zárt üléseire is. 
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