
        ROMÁNIA 

Kovászna Megye Tanácsa 

 

 

2012/ ____ számú HATÁROZAT  

népszavazás kiírására Kovászna megyében 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2012. május ______ soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének az indoklását egy népszavazás 

kiírására Kovászna megyében,  

figyelembe véve:  

- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését, valamint Kovászna Megye 

Tanácsa szakbizottságainak véleményezését, 

- az 1995/33 számú a nemzeti kisebbségek védelmével foglalkozó 

keretegyezményt ratifikáló törvényt, 

- a 2007/282. számú a regionális és kisebbségi nyelvek Európai Kártáját 

ratifikáló törvényt,  

- az utólag módosított és kiegészített 2000/3-as számú a népszavazás 

megszervezéséről és lebonyolításáról szóló törvényt,  

- az utólag módosított és kiegészített 2003/52-es számú a közigazgatóság 

átláthatóságáról szóló törvényt,  

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215-ös számú helyi 

közigazgatási törvény 91. szakasza, (1) bekezdésének f) betűje, a 115. szakasz (1) 

bekezdésének c) betűje valamint  a 97-es szakasz (1) bekezdésének értelmében 

 

ELHATÁROZZA 

 

 

1. szakasz –  Jóváhagyja egy népszavazás megszervezését Kovászna megyében 2012. 

szeptember ______ ., amelynek témája a magyar nyelv használata Kovászna 

megyében. 

2.  szakasz – Ezen népszavazás alkalmával Kovászna megye lakosságát megkérik, 

hogy „igennel” vagy „nemmel” válaszoljon az alábbi kérdésre: „Egyetért-e azzal, 

hogy Kovászna megyében a magyar nyelv hivatalos nyelv legyen?” 

 3. szakasz – A népszavazást megtartják Kovászna megye minden megyei jogú 

városában, városában és községében.  

4. szakasz – A népszavazás az utólag módosított és kiegészített 2000/3-as számú, a 

népszavazás megszervezéséről és lebonyolításáról szóló törvény előírásai szerint 

történik. 

 5. szakasz – A népszavazás 2012. szeptember _____ . 7 órakor kezdődik és 21 órakor 

ér véget.  



6. szakasz – A népszavazás költségeit Kovászna megye 2012. évi költségvetéséből 

fedezik, a törvényes előírások szerint. 

 7. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét 

bízza meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2012. szeptember ______ 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

 Ellenjegyzi 

 VARGA Zoltán  

 Kovászna megye jegyzője   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

 

 

 

Indoklás 

népszavazás kiírására Kovászna megyében 

 

Románia az 1995/33-as számú törvénnyel elfogadta és ezzel törvényerejűvé 

tette a nemzeti kisebbségek védelmével foglalkozó keretegyezményt. 

Az 1995/33 számú a nemzeti kisebbségek védelmével foglalkozó 

keretegyezményt ratifikáló törvény 5 szakaszának első bekezdése értelmében 

Románia elkötelezi magát a nemzeti kisebbségek kultúrájának megtartására és 

fejlesztésére valamint az identitásuk megőrzésére a valláson, nyelven, 

hagyományokon és kulturális örökségükön keresztül. 

A fent említett jogszabály 10. szakaszának első bekezdése alapján a felek 

elkötelezik magukat, hogy minden kisebbséghez tartozó személy szabadon 

használhatja anyanyelvét privát közegbe és nyilvánosan valamint írásban és szóban 

is. 

A 2007/282. számú a regionális és kisebbségi nyelvek Európai Kártáját 

ratifikáló törvény szerint a felek elkötelezik magukat, hogy kiküszöbölnek minden 

megkülönböztetést, kizárást, restrikciót és alaptalan kedvezményt egy kisebbségi 

nyelv használatából, amelynek az a célja, hogy veszélyeztesse valamint 

elbátortalanítsa ezen nyelvek használatát. Ezen kisebbségi nyelvek használatának 

bátorítása nem diszkriminatív a többségi nyelvet beszélőkkel szemben. 

Figyelembe véve, hogy Kovászna megyében a magyar kisebbség aránya 73,59 

% (a 2012 népszámlálást figyelembe véve) elsődlegesnek tartjuk egy olyan 

kezdeményezés elindítását, hogy a magyar nyelv, a román nyelv mellett hivatalos 

legyen Kovászna megyében, mint regionális nyelv. 

Ez a kezdeményezés akkor lenne lehetséges, ha a Román Alkotmány 13. 

szakaszát megmódosítják, de előbb szükséges lenne egy a Kovászna megye lakosság 

megkérdezése, hogy akarják-e, hogy a román nyelv mellett Kovászna megyében 

hivatalos nyelv legyen a magyar is. 

Ez a kezdeményezés most megfelelő, mivel Traian Basescu államfő is a sajtóba 

nyilatkozta, hogy az elkövetkezendő időben népszavazást írnak ki Románia 

Alkotmánya módosítására. 

Ezzel az alkalommal, figyelembe véve Kovászna megye lakosságának 

véleményét a magyar nyelv regionális nyelvként való használatára, az 



alkotmánymódosításkor be lehet foglalni ezt a problémát is, amely Kovászna megye 

lakóinak óhaját képviseli. 

A népszavazáson helyt adunk a demokrácia érvényesülésének.  

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

    elnök 

 

 
 


