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TÖRVÉNYJAVASLAT ri

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

Az Országgyűlés az alapvető emberi jogok telje~eb~ érvénye-
sülése érdekében,

~±toL a felismeréstől indíttatvaj hogy a Magyar Köztársaság,
területén élő nemze~i és etnikai kisebbségek nyelve, kultúrája,
történelmi hagyományai és a kisebbségi létükkel összefüggő más
lényeges sajátosságai olyan értékek, amelyeknek megőrzése és gya-
rapítása nemcsak az adott kisebbség joga, de a magyar n~7et
alapvető érdeke is.

annak tudatában, hogy a nemzeti é s etnikai kisebbségek a
társadalom politikai és kulturális pluralizmusának lényeges ösz-
szetevói,

továbbá azzal a meggyőződéssel, hogy az állampolgári jog-
egyenlőség megvalósítása érdekében a kisebbségi lét okozta hátrá-
nyos helyzet f~ls~ámnlRsára_mind az államnak, mind a társadalom-
~ak erejéhez mérten tevékenyen hozzá kell járulnia, a Magyar Köz-
társaság Alkotmányával és a nemzetközi megállapodások rendelkezé-
seivel összhangban a Következő törvényt alkotja:
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1. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(l) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok míndenkít megille-
tő alapvető ~~á§jogok, amelyeket a Magyar Köztársaság elis-
mer, és biztosítja a'zavartalan gyakorlásukat, E jogok alapján
mindenkinek 'joga van ahhoz, hogy szabadon kifejezze és vállalja
nemzeti, etnikai {k4:SBOOS-égJJcsoporthoz való tartozását, ápolja
nyelvét, kultúráját és hagyományait, gyakorolja vallását, szóban
és írásban szabadon használja anyanyelvét.

(2) Minden nemzeti és etnikai kisebbségnek elidegeníthetet-
len joga, hogy ót nemzeti, etnikai közösségnek tekintsék,.ffiint
közösségnek joga van a fennmaradásra és tagjainak arra, hogy ezt
szervezett formában (egyesület, mozgalom stb.) kifejezzék.

2.§

(1) A Magyar Köztársaság a területén tartózkodó -mindel","sze-
~számára biztosítja a nemzeti, etnikai kisebbségi egyéni és
közösségi jogok gyakorlását, bármely megkülönböztetés, nevezete-
sen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármely hátrányos
megkülönböztetését a törvény. ~i§t.H. Y-afl bünteti .

. '
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D) A Magyar Köztársaság a jopegyenlőség nepvalösul a- at az
esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel lS se-

/'

gíti 1Alkotmány 70/A. § (3) bek.).

3.§

A nemzeti, etnikai kisebbségi egyenl es kollektív jogok gya-
korlása nem irányulhat az állam szuverenitása, terUleti épségeés
alkotmányos rendje ellen, nem járhat mások jogainak vagy jogos
érdekeinek sérelmével.

4. §

(1) A Magyar Köztársaság kötelezettséget vállal, hogy nem
követ, nem ösztönöz és nem támogat olyan politikát, amely:

a) a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók beolvaszjását•
célozza,

b) részben vagy egészben kisebbségek által lakotrterületek
etnikai viszonyainak megváltoztatására irányul, vagy ezt
eredményezi.

(2) A Magyar Köztársaság kötelezettséget vállal, hogy

a) közigazgatási egységek határainak meghatározásánál, terü-
letfejlesztési és ipartelepítési tervek kidolgozása során a
nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott területek kap-
csolatait, gazdasági érdekeit és kialakult hagyományait
kellő figyelemben részesíti,

b) védelmet biztosít az erőszakos ki- és áttelepítés minden
formájával szemben.

. .
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5.§

(1) A Magyar Köztársaságban valamely nemzeti, etnikai ki-
sebbséghez való tartozás alapja a személyek erre vonatkozó önkén-
tes akaratnyilvánítása. A nemzeti, etnikai vagy más kisebbségi

. csoporthoz való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki nem köte-
lezhető.

(2) Hivatalos okiratba nemzeti, etnikai kisebbségi meggyozo-
désre, hovatartozásra vonatkozó adatot nem szabad felvenni. A
hivatalos okiratban már szereplő ilyen adatról csak az érintett
személy vagy - halála után - egyenesági rokona részére adható
tájékoztatás.

II. Fejezet
A NEMZETI ÉS ETNlKAI KISEBBSÉGEK EGYÉNI tS KOLLEKTIV JOGAI

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem
vonatkoznak arra a nyilatkozatra, illetőleg hivatalos okiratra,
amely a kisebbségi jogok gyakorlását szolgálja..Ezeket csak az
adott jogosultság érvényesítése érdekében lehet felhasználni.

A nyelvhasználat joga

6.§

A nemze-t-i-és-etruka í kisebbséghez tartozók anyanyelvüket h
~gán- és a közélet (ideértv~ ~ ~ivata~os, gazdasági, kereskedel~
mi kapcsolatokat) bárme~y területén használhat5~.
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7.§

(1) Az Országgyűlésen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozó képviselő 1- -a magyeI' .r,yel'v fflelle.ti....anyanyelvét -Ls hasz-
nálhatja. Az erre vonatkozó részletes szabályokat az Országgyűlés

. ügyrendje tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestületében a ,k-iselJbs.é§e~
képviselő (1990: LXIV. tv. 48-50. §) joga, hogy '~~á~~5a ~-

~~D! anyanyelvét használja. A felszólalás szövegét vagy tartalmi
kivonatát az ülés jegyzőkönyvéhez magyar nyelven mellékelni kell.

(3) Ha a településen nemzeti vagy etnikai kísebbséphez tar-
tozó személyek élnek, a helyi önkormányzat képviselőtestülete úgy
dönthet, hogy jegyzőkönyveit és a határozatokat a magyar mellett
az adott kisebbség nyelvén is vezeti, illetőleg szövegezi meg.

B.§

(1) Azon a településen, ahol valamely nemz~ti vagy etnikai
'. .

kisebbség létszáma eléri:.8.te~~p(jléS.;2gés?lakoSs<3'gá'nak20%-át,
illetve ahol a település tár<cis'sagct;'ak 20 %-a kéri, a helyi önkor-
mányzat az állami költségvetés terhére köteles gondoskodni arról,
hogya helység területén:

a) a helység- és utcaneveket megjelölő téblákon, továbbá 2
hivatalos épületeken lévő feliratokon - 8 magyar mellett,
azzal azonos módon és méretben - a kisebbség nyelvét is
használják,

b) a közigazgatási eljárás során használt nyomtatványok a
kisebbség nyelvén is rendelkezésre álljanak,

. ,
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c) a helyi önkormányzat által alkotott jogszabály kihiroeté-
se, illetve hirdetmény közzététele - a magyar mellett - a
kisebbségi nyelven is megtörténjen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a
nelyi önkormányzat döntése alapján saját költségvetéséből gondos-
kodhat az (1) bekezdés a)-c) pont jaiban foglaltakról.

(1) A helyi. önkormányzat a,n~~9ti~~. lakosság ügyeinek in-
tézésére a 8. §(l) bekezdésében meghatározott településen a ki-.
sebbségj nyelvetismer6 tisztviselőt is köteles alkalmazni.

(2) Azon a településen, ahol valamely nem4~~i~:~~~~-
~~ a település lakosságának többségét alkotja, a helyi önkor-
mányzati állások betöltésénél - azonos feltételek mellett - az
adott kisebbség1 nyelvet ismerő személyt kell előnyben részesíte-
ni.

Anyakönyvezés

lO.§

(1) Ha a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, illetőleg
helyette más nyilatko22ttételre jogosult személy úgy rendelkezik,
a nevét - a kisebbség nyelvének helyesírási szabályai által elő-
írt alakban - a nemzetiség, etnikum nyelvén kell anyakönyvezni,

. - ... - - ..~
és a trivat~ iLat~l ennek megfelelően kell feltüntetni.,

(2) A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók igényelhetik,
hogy az állami közreműködéssel történő családi rendezvényt (név-
adás, házasságkötés) az anyanyelvükön tartsák.
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Nevelés - oktatás

11.§

~ .
(1) A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek az

anyanyelvén, illetve anyanyelvén és magyar nyelven is részesülhet
iskolai képzésben.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségi nyelv az iskolai képzés
valamennyi fokán tanulható.

12.§

(1) A nemzeti és etnikai kisebbség iskolai ellátása, illető-
leg 'a nemzetiségi nyelvú'~B'rlí:ir\JKképzése állami feladat, amelyről
az állam a kisebbség ~zámarányának.~s·,/sajátosságainak figyelembe-
vételével szervezetten gondoskodik. ~ •...

(2) Állami öktatási intézmény a nemzeti 'etnikai kisebbségi
szervezet,kezelésébe is adható.

(3) A kezelésbe átadott állami iskola jogállására, valamint
a neki nyújtott állami támogatás mértékére és feltételeire a ki-
sebbségi szervezet által létesített, illetőleg fenntartott isko-
lára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

l3.§

(1) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetnek joga van
saját oktatási teyékenység folytatására, ideértve a..R€mzeti-ségij
etflikai',anyanyelv6::-az oktatásról szóló törvény alapján mGködő -
oktatá~ intézmény fenntartásának jogát is.
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(2) Nemzetiségi oktatási intézményt magánszemély 'Is létre-
hozhat, illetve fenntarthat.

(3) Bárki nemzetiségi oktatási intézményben is folytathatja
a tanulmányait. Ennek korlátozása csak előzetesen nyilvánosságra

"hozott és mindenkire egyaránt vonatkozó szabályok alapján történ-
het.

l4.§

A magyar nyelvet - az elsajátítását biztosító óraszámban és
szinvonalon - a nemzetiségi oktatási intézményben is tanítani
kell.

A nemzebségi- és etnikai kultúra ápolása

15.§

A flemzeti-s:é"gies etnikai szervezet - az anyanyelv ápolása,
8Z oktatási, múvelődési és kulturális kapcsolatok kiépítése érde-
kében - az anyaország,".Ú"{;tti·~gmás ország~eti::yag~~-tni1ffil1
szervezetei vel kapcsolatot tarthat,

16.§

(1) A nemzeti és etnikai kisebbség anyanyelvi irodalommal
történó ellátását a kisebbségi alapkönyvtári rendszer b._1.ztosítja.

(2) Kisebbségi alapkönyvtárt a törvény 8.§-ának (1) bekezdé-
sében meghatározott településen kell létre hozni.
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(3) 4bban a~~~~~i-oktatási intézményben, ahol.ideop.n
I '. . "-nyelven folyik az oktatás, kisebbségi könyvtárat, ahol pedig ide-

qen n~elven is folyik oktatás, kisebbségi könyvtár-részleget kell
./

létrehozni.

. - ". -A -ReffiZ€tiségiés etriikai -politikai jogok'

l7.§

A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek
részesei a nép hatalmának: államalkotó tényezők (Alkotmá~y 68. §

(1) bek.).

18.§

(1) A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozóknak és szerveze-
teiknek a közéletben való részvétele nem korlátozható. .~

(2) A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók céljaik eléré-
sére - az egyesülési jog általános szabályai alapján - szabadon
hozhatnak létre kisebbségi egyesületeket.

(3) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos ön-
kormányzatokat hozhatnak létre (Alkotmány 68. § (4) bek.) .

..,-

(4) A kisebbségi országos és helyi önkormányzatokra - az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben - az egyesülési jogról
szóló törvény rendelkezései irányadóak.

19.§

(1) A kisebbségi önkormányzat a kisebbség helyzetét érintő
bármely kérdésben az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező álla-
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mi szerv vezetőjéhez, illetőleg a helyi önkormányzat képviselő-
testületéhez fordulhat és

a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdés-
ben állásfoglalást (a továbbiakban együtt: tájékoztatás)
kérhet,

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti,

c) az általuk irányított szerv működésével, illetőleg az
általuk kibocsátott jogszabállyal, jogi irányítási eszközzel
és egyéb döntéssel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, ki-
fogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását, vagy
visszavonását.

(2) A megkeresett szervamegkeresésre 30 napon belül köte-
les érdemben válaszolni.

(3) Ha a tájékoztatás, illetőleg a válaszadás vagy az intéz-.'kedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a
megkeresést 3 napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szerv-
hez és erről a megkeresé kisebbségi önkormányzatot eg)0dejúleg
tájékoztatni.

20.§

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat véleményt nyilvánít
a ne~zeti és etnikai kisebbség helyzetét érintő jogszabály és más
állami döntés tervezetérél.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbség helyzetét érintő helyi
önkormányzati rendelet, illetve döntés tervezetét a helyi kisebb-
ségi önkormányzat véleményezi.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott·
önkormányzati) szerv a kisebbségi önkormányzati áll
zését köteles megindokolni és arról a véleményez5:~lse
kormányzatot haladéktalanul értesíteni.

A nemzeti és etnikai kisebbség történelmi települése
építészeti emlékeinek megőrzésével és ápolásával kapcsol
jogszabály esetében az országos kisebbségi önkormányzatnak'
tárgyú önkormányzati rendelet esetében pedig a helyi kiseb
önkormányzatnak egyetértési joga van.

22.§

Az országos nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzat:

a) kisebbségi jelképeket, kitüntetéseket és elismerő v~II~"'v

határozhat meg, szabályozhatja ezek használatát,

b) ii1~gválasztja az adott kisebbség képviselójét a 37. § sze-
rinti Alapítvány kuratóriumába,

..,

c) az Alapítvány kuratóriumának döntését követően meghatá-
rozza az adott kisebbséget megillető anyagi támogatás fel-
használásának módját.

23.§

(1) Ha az adott nemzeti és etnikai kisebbséRnek több
országos önkormányzata van, illetőleg az adott kérdést több helyi
önkormányzat tekinti illetékességébe tartozónak a 20-21. §-ban,
illetve a 2-2-.--§-BHS -c7-pOTItjcilian-f.elsM-Bl-t---5ogosítványok-§ya-
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korlására megegyezésük az irányadó. Ennek hiányában az országos
, .

(helyi) kisebbségi önkormányzatok az említett jogkör gyakorlására
vonatkozó jogosultságukat elvesztik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a megegyezést) illetve
.az ennek megfelelően kialakított álláspontot 30 napon belül kell

közölni az illetékes állami (helyi önkormányzati) szervvel.

24. §

A nemzeti és etnikai kisebbségek országos önKormányzatait -
a kisebbségek helyzetét általánosan érintő ügyek tekintetében -
megillető jogkörök gyakorlására a kisebbségek létrehozhatják a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országos dnkormányzatainak Szövet-
ségét. A Szövetségbe minden Nemzeti és{Etnikai Kisebbségi Orszá-
~-Önkormányzat egy-egy tagot választ,

IIl. Fejezet •...

'·.i

A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT
SEGITŰ JOGINTÉZMÉNYEK

A nemzeti És etnikai kisebbség helyi
szószólója

!.f.

25.§
r..'...•..

(1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: tv.) 12. §-ának (5) bekezdése szerinti nemzeti
És etnikai kisebbségi helyi szószóló (a továbbiakban: szószóló) -
a tv-ben meghatározottakan kívül -:

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület) il-
letőleg annak bármely bizottsága ülésén, javasolhatja a polgár-

"
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mesternek, illetőleg a bizottság elnökének a képviselőtestület
(bizottság) feladatkörébe tartozó - a kisebbségek helyzetet érin-
tő - ügy megtárgyalását, amelyet a képviselőtestület (bizottság)
legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a szószó-
lót meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselőtestület
vizsgálja felül bizottságának döntését.

b) a képviselőtestület, illetőleg annak bizottsá~a ülésén a
polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság el-
nökétől a kisebbség helyzetét érintő önkormányzati ügyekben fel-
világosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon
belül írásban - érdemi választ kell adni.

c) a képviselőtestület hivatalától igényelheti a szószólói
munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Köz-
érdekű ügyben kezdeményezheti a képviselőtestület hivatalának in-
tézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köte-
les adni. Az a), b) pont alatti esetben kérelmére írásban is be-
nyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illető-

l'

leg kérésére véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

d) véleményét ki kell kérni a nemzeti és etnikai kisebbség
jogait, kötelezettségeit érintő önkormányzati rendelet megalkotá-
sa, illetőleg a kisebbség helyzetét általánosan érintő intéz-
kedés meghozatala előtt.

e) javasolhatja, hogy a képviselőtestület a kisebbség, hely-
zetével összefüggő - az önkormányzati jogokat, illetőleg az ön-
kormányzat feladatát és hatáskörét érintő kérdésben - a tv. 109.
§-ának (1) bekezdésében foglalt módon az adott kérdésben hatás-
körrel rendelkező állami szervhez forduljon.

(2) A szószóló e tevékenysége során hivatalos személyként
jár el .

••
&."~.
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(3) A szószólót a tevékenysége ell~t~s~hoz szUkséges .id6tar-
tamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emi-
att kiesett jövedelmét a képvise16testület téríti meg, melynek
alapjén a szószóló t~rsadalombiztosit~si ell~t~sra is jci~osult. A
képviselőtestü~et ~talányt is meg~llapithat.

(4) A szószólót a tan~csnoknak j~ró költségtérítés, jutta-
tás, illetőleg tiszteletdij illeti meg.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak nem érintik a helyi
önkormányzati képviselőtestületi tags~ggal összefüggő jogokat és
kötelezettségeket, ha a szószóló egyben a képviselőtestület tagja
is.

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosa

26.§
,"

(1) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biz-
tosának (a tov~bbiakban: országgyűlési biztos) feladata, hogya
nemzeti és etriikai kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudom~sára
jutott .fi:s!fz.ássá~l" kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvos-
lásuk érdekében ~ltal~nos vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez-
zen (Alkotmány 32/8. § (2) bekezdés).

(2) Az országgyűlési biztosra - az e törvényben foglalt el-
téresekkel - az állampolgári jogok orsz~ggyűlési biztosáról szóló
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

27.§

Az országgyűlési biztos jogkörét a nemzeti és etnikai ki-
sebbségi szervezetek ~ltal jelölt és az Országgyülés által vá-
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lasztott, nemzeti és etnikai kisebbségenként egy-egy személyből
álló testület gyakorolja. (Alkotmány 32/8. §. (5) bekezdés)

28.§

A. változat:

(1) Az országgyűlési biztos jogkörét gyakorló testületbe (a
továbbiakban: Testület) az országos szervezettel rendelkező nem-
zeti és etnikai kisebbségi szervezetek e törvény hatálybalépését
követó 60 napon belül nemzetiségenként, illetóleg etnikumonként~
állítanak - e16zetes tárgyalásaik és közös megegyezésük alapján -
egy-egy jelöltet.

Megjegyzés: E változat az Al-
kotmány vonatkozó rendelkezé-
seit gyakorlatilag szűkiti,
mivel tárgyalási (jelöltindí-
tási) jogot csak az országos
nemzeti és etnikai szerveze-
teknek biztosít.

(B. változat:
~/

(1) Az országgyűlési biztos jogkörét gyakorló Testületbe (a
továbbiakban: Testület) a törvény hatálybalépésekor nyilvántar-
tásba vett nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek ~törvény
hatálybalépését követő 60 napon belül nemzetiségenként, illetőleg
etnikumonként állítanak - előzetes tárgyalásaik és közös megegye-
zésük alapján - egy-egy jelöltet.

Mindkét változat esetén:

(2) Ha valamely nemzetiség vagy etnikum a közös jelölt sze-
mélyében az (1) bekezdésben említett határidőn telül megegyezni
nem tud, elveszti jelöltállítási jogát.
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/">.
I •i~ ,.,áltozat:
\..JI

A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezeteket a jelöltállí-
t~ssal kapcsolatos előzetes tárgyalások és a jelöltállítás során
taglétszámarányos szavazati jog illeti meg. A szervezetek taglét-
számát a törvény kihirdetése napján fennálló állapot szerint kell
meghatározni.
r-!

"- '(8. változat:

A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezeteket a jelöltállí-
tással kapcsolatos előzetes tárgyalások és a jelöltállitás során
egyenlő szavazati jog illeti meg.

30.§

A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek - a jelöltállí-
tást követően - anemze tí séqenként í , il-!:etóleg-etnikumonkénti je-
lölt személyéről tájékoztatják a köztársasági elnököt.

31.§

·1

(1) A Testület tagjaira a nemzeti és etnikai kisebbségi
szervezetek jelöltállítását követően a köztársasági elnök tesz
javaslatot az Országgyűlésnek.

(2) Ha a köztársasági elnök a jelöltet nem javasolja megvá-
lasztásra az Országgyűlésnek, vagy ha az Országgyűlés a javasolt
személyt nem választja meg, a javaslat elutasításától, illetőleg

,~

I
i

I
ri
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az országgyűlési szavazástól szamitott 30 napon belül a nemzeti-
ségi szervezeteknek. űj jelöltet kell allitaniuk. (Ha erre a ha-
táridőn belül nem kerül sor, a 28. § (2) bekezdése az irányadó.)

..
(1) A Testület tagja a .kizarólag az őt jelölő nemzeti és et-

nikai kisebbség jogait érintő, tudomasára jutott visszásságok ki-
vizsgálása tekintetében önállóan intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti testületi tag átmeneti akadá-
lyoztatása eselén, illetőleg ha e tisztség nincs betöltve a he-
lyettesitésére irányadó szabályokat a Testület Hivatalának Szer-
vezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

33.§

(1) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogait ál!alánosan
érintó visszásság esetében a szükséges intézkedés kérdésében a
Testület határozattal dönt.

(2) A Testület akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak
Itöbb mint a fele jelen van.

(3) A Testület határozatát szótöbbséggel hozza.

34.§

(1) Amennyiben az adott visszásság több nemzeti és etnikai
kisebbség jogait érinti, de nem tartozik a 33. § (1) bekezdésének
hatálya alá a szükséges intézkedés kérdésében az érintett kisebb-
ségeket képviselő testületi tagok határozattal döntenek~

\
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.( M(2) A határozat meghozatalára a 33. § (2)-(3) bekezdésében

foglaltak megfelelően irányadóak.

35. §

. .A. változat:

A Testület tagjának felmentését vagy tisztségtől történő
megfosz tását bármely országgyűlési képviselő vagy az őt jelölő
nemzetiséghez vagy etnikumhoz tartozó nemzeti és etnikai kisebb-
ségi szervezeteknek legalább a fele indítványozhatja.

B. változat:

A Testület tagjának felmentését ~agy tisztségtől történő
megfosztását bármely országgyűlési képviselő vagy az őt je.1ölő
nemzetiséghez vagy etnikumhoz tartozó nemzeti és etnikai kisebb-
ségi szervezetek tagjainak legalább a fele indítványozhatja.

36.§

Az ügyvitel és előkészítés teendőit a Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségek Országgyűlési Biztosának Hivatala látja el.

A nemzeti és etnikai kisebbségek állami támogatása

37.§

(1) A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, illetőleg az ér-
dekükben kifejtett tevékenység támogatására a Kormány Alapítványt
hoz létre.

. .
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(2) Az Alapítvány működéséhez szükséges pénzügyi fedeze tet
az állami költségvetés biztosítja.

1-.' ú, toJo.,
~(.,\, o t••....•r ( •

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. §

A törvény 8. §-ának (1) bekezdése, 9 o §-a, 12. §-ának (1)

bekezdése és 16. §-ának (2) bekezdése azokra a magyar állampolgá-
rokra, menekültekre és letelepedési engedéllyel rendelkez6kre vo-
natkozik, akik a 39. § szerinti országgyűlési határozatban felso-
rolt nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartoznak.

39. §

(1) Az Országgyűlés az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottság véleményének meghallgatását követ6en határozatban dönt
arról:

a) hogy - a népszámlálási adatok alapján - melyek azok a
települések ahol a nemzeti, etnikai kisebbségek számaránya
az összlakosság létszámához képest a 20, illet6leg az 50 %-
ot meghaladja,

b) hogy - a népszámlálási adatok alapján - a törvény 8. §-a
(l) bekezdésének , 9. §-ának, 12. §-a CI) bekezdésének , 16.

§-a (2) bekezdésének, 20. §-ának, 21. §-ának, 22. §-a b),
c) pontjának, és 37. §-ának alkalmazása szempontjából mely
kisebbségek min6sülnek nemzeti, illetve etnikai kisebbség-
nek.
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(2) Az országgyűlési biztos .jogkörét gyakorló Testületbe
csak az (1) bekezdés szerinti nemzeti és etnikai kisebbségek ál-
líthatnak jelöltet.

~I....:t-. tJ.
(.....;.,J.J..tV.. V

40.§

(1) A 39. § szerinti országgyűlési határozat módosítására:

a) bármely országgyűlési képviselő,

b) az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottsága, 3ság

3ja,
másc) az adott nemzeti és etnikai kisebbség országos szervezete

javaslatot tehet. gya-
~7et

(2) Az Országgyűlés - ha a javaslatot nem az Emberi Jogi.
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság tette - a Bizottság véleményé-....••....
nek meghallgatásával határoz. sk a

osz-

41.§

(1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.~
jog-

trá-
Lom-
Köz-(2) A törvény 8. és 16. §-ában foglalt rendelkezéseket a

törvény hatálybalépésétól számított 3 éven belül kell végrehajta-
ni.

=zé-


