
 
 

 

 
 
 
 

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. 

 
 
 

 
 

A dokumentum használatával elfogadom az 
Europeana felhasználói szabályzatát. 

 
 

http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html
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A Magyar Közt~rsas~g az egyetemes történelem legnemesebb
hagyom~nyait és értékeit követve,

a népek és nemzetek közötti megértés és bar~ti együttmükö~és
elősegitésének szándékával,

a demokrácia és a humanizmus ir~nti elkötelezettsége je-
gyében,

;

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaira, jogaik érvénye-
sitésére és védelmére vonatkozó nemzetközi szerződések és meg-
~llapodások, az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok

Nemzetközi Egyezségokmánya, az Emberi Jogok Európai Szerződése
tiszteletbentartásával valamint az Európa Tanács ajánlásait
követve

az Alkotmányban rögzitett elveknek, az emberi méltóság,
szabadság, egyenlőség és szolidaritás eszméinek megfelelően
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kinyilvánitja. hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogait az egyetemes emberi jogok részének tekinti,

e jogokat egyéni és kollektiv jogokként egyaránt alap-
jogoknak minősiti és ezek érvényesülését biztositja.

A Magyar Köztársaság a kisebbségek iránti megbecsülés
által vezettetve megállapitja, hogyaterületén élő nemzeti
és etnikai kisebbsé~ek hagyományai, nyelve, kulturája azonos-
ságtudata, kisebbségi létükkel összefüggő más lényeges sajátos-
ságaik oly~n értékek, amelyek megőrzése és gyarapitása közös
érdeke a kisebbségeknek és az egész magyar tjrsadalomnak,

'valamint az államok közösségének is.

Ennek megfelelően a Magyar Köztársaság kinyilvánitja,
hogy a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai ki~ebb~
ségek nyelvének, történelmi hagyományainak, tárgyi és szel-
lemi kulturájának gyakorlását, védelmét, gyarapitását és fej-
lesziését a közösségek és tagjaik alapvető jogának tekinti.

A Magyar Köztársaság kinyilvánitja, hogy a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségek államalkot6 közösségek, érdek-
képviseleti és müvelódési szervezeteik pedig a társadalom alap-
vezető intézményei.
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Biztositja mindazokat a különleges jogokat és meghatároz-
za azokat a társadalmi célokat és feladatokat, amelyek megva-
lósitása a kisebbségek és tagjaik egyéni és kollektiv jogai-
nak a tényleges érvényesüléséhez szükségesek, mivel a demok-
ratikus berendezkedés csak részben mérsékli azokat a hátrá-
nyokat, amelyek a kisebbségi helyzetból adódhatnak.

Mindezekre atekintettel a nemzeti és etnikai kisebbsé-
geket és tagjaikat megillet6 jogokat és azok biztositékait
a ~Iagyar Köztársaság Országgyülése jelen törvényben egységes
rendszerbe foglaltan a következ6k szerint s?abályozza:

r. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENOELKEZ~SEK

1. §.

III A nemzeti és ethikai kisebbségi jogok mindenkit megille-
t6 alapvet6 emberi jogok, amelyeket a Magyar Köztársaság
elismer, és biztositja a zavartalan gyakorlásukat. Mindenki-
nek joga van ahhoz, hogy szabadon kifejezze és vállalja nem-
zeti, etnikai kisebbségi csoporthoz való tartozását, ápolja
nyelvét, kulturáját és hagyományait, szóban és irásban 5za-
bad9n használja anyanyelvét és anyanyelvének szabályai
szerint viselje nevét.
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/2/ Minden nemzeti és etnikai kisebbségnek /a továbbiakban:
kisebbségi elidegenithetetlen joga, hogy ót nemzeti, etnikai
k ő zö s ség nek tek int s ék, é s min t !< ö zö sség nek jog a .van :.a',fen nm a -
radásra és tagjainak arra, hegy ezt szervezett formában /ön-
kormányzat, egyesület, mozgalom, párt stb./ kifejezzék.

2. §.

/1/ A Magyar Köztársaság mindenki számára bármely megkUlönböz-
tetés - nevezetesen faj, szin, nem, nyelv, vallás, politikai
vagy más' vélemény, ne~zeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel - nélkül
biztositja a nemzeti és etnikai kisebbségi egyéni jogok gya-
korlását.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti bármely hátrányos megkülönböztetést
a törvény bünteti.

/3/ A kisebbséghez tartozásbó1J illetóleg annak vállalásából
fakadó és az 1. §. /1/ bekezdésében részletezett jogokat a
törvény mint személyhez füzódó jogokat is védi és a 2. §. /1/
bekezdése szerinti megsértésüket a személyhez füzódó jogok
sérelméoek is tekinti.

3. §.
A Ma~yar Köztársaság a jogegyenl6ség megvalósulását az eséiy-
egyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segiti
/A1kotmány 7o/A. §. /3/ bek./
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4. §.

/1/ A Magyar Köztársaság az er6szako~ ki- és áttelepitést
tiltja és azzal szemben védelmet biztosit.

/2/ A Magyar Köztársaság kötelezettséget vállal, hogy nem
követ és nem támogat olyan politikát, amely:

a./ a kisebbséghez tartozók beolvasztását célozza;

b./ kisebbségek által lakott területek etnikai viszonyainak
megváltozt3tására irányul, vagy ezt eredményezi.

/3/ A Magyar Köztárs~ság kötelezettséget váilal, hogy

a./ a kisebbségeknek a szü16földhöz való jogát maradéktalanul
elismeri és oltalmazza;

b./ közigazgatási egységek és a választókerületek határai~ak
meghatározásánál, területfejlesztési, ipartelepitési és
környezetvédelmi tervek kidolgozása során a kisebbségek
érdekeit megvédi;

c./ a kisebbségek által lakott területek kapcsolatait, gaz-
dasági és kulturális érdekeit védi, továbbá hagyományai-
nak, történeti, épitészeti és más müvészeti emlékeinek a
meg6rzését támogatja.
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5. §.

/1/ Valamely kisebbséghez tartozás. vállalása és kinyilvánitása
az egyén kizárólagos joga. A kisebbségek közösségeinek ugyszin-
tén kizárólagos joga önazonosságuk meghatározása és kinyilvánítása.

/2/ A t~agyar Köztársaságban a természetes személyek valamely nem-
zet!, etníkai kisebbséghez való tartozásukat erre vonatkozó önkén-
tes akaratnyilvánitá~ukkal fejezik ki. A nemzeti vagy etnikai cso-
porthoz való tartozásról nyilatkozatra senki nem kötelezhet6. A
kisebbségi önkormányzat vagy a kisebbségi oktatás szervezése ér-
dekében a nyilatkozatok határid6höz köthet6k.

/3/ Hivatalos okiratba kisebbségi származásr~, hovatartozásra
. és meggy6z6désre vonatkozó adatot nem szabad felvenni.

/4/ A /3/ bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a
népszámlálásra valamint arra a nyilatkozatra, illet6leg hiva-
talos okiratra, amely a kisebbségi jogok gyakorlását szolgálja.
Ezek csak az adott jogosultság érvényesitése érdekében használ-
hatók föl.

/5/ A hivatalos okiratban már szerepl 6 /3/ bekezdés szerinti
adatról csak az érintett személy vagy - halála után - egyenes-

.ági rokona részére adható tájékoztatás.

6 .§ .

/1/ A Magyar Köztársaság jelen törvénnyel is meger6siti a ki-
sebbségek jogait deklaráló és véd6, nemzetközi szerz6désekbe fog-
lalt nemzetközi jogi kötelezettségvállalását, különösen
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a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmá-
nyábanj

- a diszkrimináció tilalmáról rendelkezé ENSZ Közgyülési
határozatban."

(

- az Európai Biztonsági és Együttmüködési Értekezlet Záró-
okmányában vállalt kötelezettségeit, valamint követi

- az. Eu rópaT an ács Kis ebb ség iCh art áj á nak aj á n 1 ása it.

/2 / A 1'-1agyar Köz tá rsa s ága r r a tör ek s zik, hog y a zEN S Z -ben, a z
Európa T2nácsba~ és más nemzetközi szervezetekben a kisebbségi
jogok teljesebbé tételét és különösen a kollektiv jogok elis-
merését, a kisebbségiönazonosság megőrzését-biztositó jogokat
és e jogok védelmét tartalmazó szerződések jöjjenek létre.

/3/ A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek is meg-.
felelően tiltja a diszkrimináció bármilyen formáját, szavatolja.~
a kisebbségek büntetőjogi védelmét, és a jogvédelmi intézmények
hatáskörének szabályozásával biztositja az egyéni és kollektiv
jogok érvényesülését.

7. §.
/1/ A kisebb?égeket megilleti a széleskörü nemzetközi kapcso-
latok kiépitésének és fenntartásának a joga. E jog érvényesü-
lését az állam a jogi föltételek megteremtésével és anyagi
eszkozökkel is támogatja.
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/2/ A kisebbségi szervezetek mind anyaországuk állami és
közösségi intézményeivel, mind más országokban élő kisebb-
ségekkel kapcsolatokat tarthatnak fönn, és azokat egyénileg
és kollek~ivan ápolhatják.

/3/ A kisebbségi önko~mányzatok és szervezetek részvehetnek
és tagságot vállalhatnak a kisebbségi jogokat képviselő vagy
azok érvényesUlését támogatcl nemzetközi szervezetekben.

/4/ Az állam eleget tesz azon nemzetközi k~telezettségének,
hbgy a nemzetiségi jogok érvényesUléséről az ENSZ Emberi
Jogok Bizottsága számára évenként jelentést készit.

II. Fejezet

A NEMZETI ~S ETNIKAI KISEBBS~GEK POLITIKAI JOGAI

8. §.

/1/ A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebb-
ségek részesei a nép hatalmának: államalkotó tényezők
/Alkotmány 68. §. /1/ bek./
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/2/ A Magyar K~ztársaság a kisebbségeknek az államhatalom gya~
korlásában való részvételét sajátos választójogi megoldásokk~l
is biztositja. ~zekr61 az országgyUlési képvise16k válas~tásá-
ról valamint a helyi ~nkormányzati képvise16k és polgármesterek
választásáról szóló t~rvények rendelkeznek.

/3/ A Mag~ar K~ztirsaságban a kisebbségek nemzeti vagy egyéb
sajátos jelképeiket szabadon és nyilvánosan használhatják,
ünnepeiket megtarthatják.

A nemzeti és etnik2i kisebbségi ~nkormányzatok

9. §.

liA II változat

/1/ A kisebbségek országos és helyi önkormányzatokat hozhatnak
létre /Alkotmány 68. §. /4/ bek./

/2/ A kisebbségi ~nkormányzatok az egyesülési jog alapján hoz-
hatók létre. A kisebbségi önkormányzatok közjogi jogositványok-

kal fölruházott testUletek, amelyek a választásokról, a helyi

önkormányzatokról és az oktatásügyr6l szóló törvényekben meg-
határozott kUl~n hatáskörrel rendelkeznek.

/3/ Kisebb~égi önkormányzatnak tekintend6 az a társadalmi szer-
vezet" vagy jogi személ~nek nyilvánitott szervezeti egysége,
amelyik alapszabályában rögziti kisebbségi önkormányzati jelle-
gét és azt, hogy mely nemzeti vagy etnikal kisebbség képvisele-
tét tekinti föladatának.
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/4/ A kisebbségi önkormányzat alapszabályában rögziti a társa-
dalmi szervezet egészének és szervezeti egységeinek müködési
területét.

/5/ A kisebbségi önkormányzat alapszabályában a tagsági viszony
feltételéül előirhatja az adott kisebbséghez tartozás vállalá-
sáto A pártoló vagy tiszteletbeli tagságra ez az előírás nem
vonatkozhat.

/6/ A helyi kisebbségi önkormányzatot bejegyzó biróság a bejegy-
zést köve~ó 30 napon belül köteles értesiteni a Nemzeti és Etni-
kai Kisebbségi Hivatalt.

/7/ A kisebbségi önkormányzatokra az e törvényben nem szabályo-
zott kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény rendelkeié-
sei az irányadóak.

9. §.

"8" változat
..

/Ez a változat részletesebb szabályoz~st igényel, mint az
előző. Ezért Az "A" változat egy szakaszával /9.§./ szemben
a "B" változat négy szakaszt /9., 9/A., 9/8., 9/C. §-ok
tartalmaz.

9. § .:

/1/ A kisebbségek országos és helyi önkormányzatokat hozhatnak
létre. /Alkotmány 68. §. /4/ bek./
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/2/ A kisebbségi önkormányzatok tagjaik önkéntes akaratelhatá-
rozása alapján jönnek létre. A kisebbségi önkormányzatok közjogi
jogositványokkal fölruházott testületek, amelyek a választások-
ról, a helyi önkormányzatokról és az oktatásügyről szóló törvé-
nyekben meghatározott külön hatáskörrel rendelkeznek.

9/A §

/1/ Helyi 'kisebbségi önkormányzat az a társadalmi szervezet
/vagy annak jogi személynek nyilvánított szervezeti egységei,
amelyik alapszabályában rögziti kisebbségi önkormányzati jelle-
gét és azt, hogy mely nemzeti vagy etnikai kisebbség képvisele-
tét tekinti feladatának.

/2i A helyi kisebbségi önkormányzat alapszabályában rögziti a
társadalmi szervezet egészének és szervezeti egységeinek mükö-
dési területét.

/3/ A kisebbségi önkormányzat tagja csak olyan természetes' sze-
mély lehet, aki kifejezi é s vállalja az adott kisebbséghez·~tar-
tozását.

/4/ Egy személy több kisebbségi önkormányzatnak nem lehet tagja.

/5/ A /3/ és /4/ bekezdés rendelkezései a pártoló és tisztelet-
( beli tagságra nem vonatkoznak.

/6/ A helyi kisebbségi önkormányzat tagságáról nyilvántartást
vezet, amelyről tájékoztatást adni vagy abba betekintést bizto-
sitani csak e törvény által előirt esetekben köteles.
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/7/ A helyi kisebbségi önkormányzatot bejegyző biróság a ?ejegy-
zést követő 30 napon belül köteles értesiteni a helyi kisebb-
ségi önkormányzatok országos lajtstromát.

/8/ A helyi kisebbségi önkormányzatok országos lajstromát a Ma-
gyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága /vagy az igazságügyminisz-
tériuma/ vezeti. A lajstrom vezetésének részletes szabályait az
igazságügyminiszter állapitja meg.

9/8 §
/1/ Az egyes kisebbségek .országos önkormányzatai - az országos
tanácsok.

/2/ Az Országos Tanácsot a helyi kisebbségi önkormányzatok hozzák
létre delegálás utján.

/3/ Az Országos Tanácsban minden helyi kisebbségi önkormányzat
kéviselteti magát, az egyes helyi kisebbségi önkormányzatokat
azonban taglétszámukkal ar~nyos szavazati jog illeti meg.

/4/ A helyi kisebbségi ön~ormányzat taglétszámától a bemutatott
tagnyilvántartás alapján a területileg illetékes jegyző igazolást
állit ki, amely a kiállitástól számitott 90 napig érvényes.
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/5/ Amennyiben a /4/ bekezdés szerinti igazolás tartalmának
valódisága iránt kétely vetődik föl, az Országgyülés emberi
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága, az Állami Számvevő-
szék, az ügyész, a köztársasági megbízott, a helyi kisebbségi
önkormányzat tagja, bármp.ly más helyi kisebbségi önkormányzat
és az Országos Tanács keresete alapján a biróság a helyi
kisebbségi önkormányzatot kötelezheti .annak türésére, h~gy
a nyiJatkozat valódiságát az Országos Tanács, az ügyészség
és a helyi önkormányzat egy-egy képviselőjéból álló bizottság
ellenőrizze.

161 Az /5/ bekezdés szerinti bizottság jelentése alapján a
biróság a keresetet elutasitja, ha a kételyalaptalannak bi-
zonyult. Ha az igazolásban szereplő taglétszám a valóságostói
eltért, a biróság az igazolást érvénteleniti és az megállapit-
ja a kisebbségi önkormányzat tényleges létszámát. A birós~~
itélete ellen jogorvoslatnak helye nincs.

/7/ Az Országos Tanács szervezetét, müködését és a delegálás
rendjét - e törvény keretei között statutumában maga szabá-
lyozza. A statutumot az Országgyülés erősiti meg.

/8/ Az országos tanácsok alakuló ülését a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatal utján a kormány hívja össze.

/9/ A kisebbségi önkormányzatokra az e törvényben nem szabá-
lyozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény rendel-
kezései az irányadóak.
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91C §

III Az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozhatják a Nemzeti
és Etnikai Kisebbségek Országos Testületét, la továbbiakban:
Országos Testületi. Az Országos Testület a magyarországi kisebbsé-
ge k köz ös .é rdekkép vis ele tisz er ve.

121 Az Országos Testületben minden országos kisebbségi önkor-
mányzatot egy-egy tag képvisel.

131 Az Országos Testület szervezeti és müködési szabályzatát
maga alkotja mEg.

la. §.

III A kisebbségi önkormányzat a kisebbség helyzetét érintő
bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vez~-
tőjéhez, illetőleg a helyi önkormányzat képviselőtestületéhez.
fordulhat és

al tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben
állásfoglalást la továbbiakban: tájékoztatási kérhet,

bl javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti,
ci az állami lönkormányzatil szerv által irányitott intézmény

müködésével, illetőleg az általuk kibocsátott jogszabállyal,
j~gi irányitási eszközzel és egyéb döntéssel kapcsolatban
vélemén,t nyilvánithat, kifogással élhet, kezdeményezheti
annak megváltoztatását vagy visszavonását.
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lIA megkeresett szervamegkeresésre 30 napon belül köteles
rdemben válaszolni.

31 Ha a tájékoztatás, illetőleg a válasz adás vagy az intézke-
;f~ nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles
I 'egkeresést 3 napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező
izérvhez és erről a megkeresó kisebbségi önkormányzatot
'glidejüleg tájékoztatni.

'41 A /2/ és /3/ bekezdésbe foglaltak megsértése esetén a kisebb-
5é~i önkormányzat a nemzeti és kisebbségi jogok országgyülési .
:)l~tosához fordulhat.

i i. -§.

Ilf Az országos kisebbségi önkormányzat véleményt nyilvánit
d ~isebbség helyzetét érintő jogszabály és más állami döntés
tervez e tér ö 1.

/~. A helyi kisebbségi önkormányzat véleményezi a kisebbség
jh,:1.yzetétérintő helyi önkormányzati rendelet-;- illetőleg
Id iJr.t és ter veze té t. A hel y i ö nk o rmán y zat kép vis elő tes t üle t éne k
a j~len bekezdésében emlitett kérdésekkel foglalkozó ülésére

la hel y i k isebbs ég i önkormá ny za t képv ise 1ój ét tanácsk o,zá 5 i jog-
,gal.meg kell hívni.
I
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/3/ A kisebbségi oktatási intézmények vezetőinek kinevezé~e,
illetőleg a képzést érintő döntések meghozatala esetén a /2/
bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

/4/ Az /1/, /2/ és /3/ bekezdésben meghatározott állami /helyi.
önkormányzati/ szerv a kisebbségi önkormányzati álláspont vagy
észrevétel mellózését köteles megindokolni és arról a véleménye-
ző kisebbségi önkormányzatot haladéktalanul értesiteni.

/5/

"A" változat.
Az /1/, /2/ és /3/ bekezdés mellőzésével elfogadott jogszabály
vagy más állami döntés a kisebbségi jogok országgyülési bizto-. . ,
sánál megtámadható, ha azt olyan kisebbségi önkormányzat jogai-
nak sérelmével hozták, amelyik a Nemzeti és Etnikai Kisebb~égl-,
Hivatalnál /a továbbiakban: Kisebbségi Hivatal/ illetőleg az
adott helyi önkormányzatnál bejelentette, hogy az e törvényben
biztositott jogokkal élni kiván.

"B" változat
Az /1/, /2/ és /3/ bekezdés mellőzésével elfogadott jogszabály
vagy más állami döntés a kisebbségi jogok országgyülési bizto-
sánál megtámadható, ha azt országos vagy olyan helyi kisebbségi
önkotmányz~t jogainak sérelmével hozták, amelyik az adott helyi
önkormányzatnál bejelentette, hogy az e törvényben biztositott
jogokkal élni kiván.
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/6/ A kisebbségi önkormányzatok véleményezési jogára az e tör-
vényben nem szabályozott esetekben a jogalkotásról szóló tör-
vény rendelkezései az irányadóak.

12. §.

/1/ A kisebbségek által lakott települések történelmi és épitészeti emlé-
keinek megőrzésével és ápolásával kapcsolatos jogszabályok és
településfejlesztési koncepció kibocsátása esetében az országos
kisebbségi önkormányzatnak, ilyen tárgyu önkormányzati rende-
let vagy rendezési terv esetében pedig a helyi kisebbségi ön-
kormányzat egyetértésére van szükség;

/2/ A kisebbségi;önkormányzat jelképeket, kitün-
tetéseket és elismerő cimeket határozhat meg.

13. §. - "A" v á 1t o z a t .~

Ha a kisebbségnek több országos önkormányzata van, illetőleg
az adott kérdést több helyi önkormányzat tekinti illetékessé-
gébe tartozónak, döntési vagy egyetértési jogot tartalmazó
jogositványaik gyakorlására megegyezésük az irányadó. Ennek
hiányában az országos /helyi/ kisebbségi önkormányzatok az em-
litett jogkör gyakorlására vonatkozó jogosultságukat elvesztik.

- "B" vált.Jzat
Ha az adott kérdést több helyi kisebbségi önkormányzat tel<inti
illetékességi körébe tartozónak, döntési vagy egyetértési
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jogot ta=talmazó jogositványaik gyakorlására megegyezésük az
irányadó. Ennek hiányában azon kisebbségi önkormányzatok'ál-
láspontját kell közös álláspontn3k tekinteni, amelyek együttes
taglétszáma a helyi önkormányz3t területén az adott kisebbség-
hez tartozó önkormányzatok nyilvántartásba 'vett tagjainak
felénél több. Többségi álláspont hiányában az adott kisebbség
országos önkormányzatainak az álláspontját kell alapul venni.

A nemzeti és etnikai kisebbség helyi szószólója

14. §.

/1/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
/a továbbiakban: önkormányzati tv.1 12 .. §-ának 151 bekezdése
~zerinti nemzeti'és etnikai kisebbségi helyi szószóló /a to-
vábbiakban: szószólói a kisebbség jogainak érvényesitése és.~
érdekeinek képviselete végett jogosult arra, hogy

a.1 tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület, i11e-
tőleg annak bármely bizottsága ülésén, a zárt üléseket is
beleértvej azokra a szószólót meg kell hivni.

b.1 javasolhatja a polgármesternek, illetőleg a bizottság el-
nökének a képviselőtestület Ibizottságl feladatkörébe tar-
.tozó - a kisebbségek ~elyzetét érin~6 - ügy megtárgyalását,
igy különösen kisebbségi bizottság vagy településrészi ön-
kormányzat létrehozását, továbbá kezdeményezheti, hogya
képviselőtestület vizsgálja felül bizottságának döntését.
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A szószóló javaslatát az önkormányzat /bizottság/ legköze-
lebbi ülése elé kell terjeszteni és dönteni kell a kérdés
napirendre tüzéséről, valamint az előkészités módjáról.

c.1 a képviselőtestület, illetőleg annak bizottsága ülésén a
polgármestertől lalpolgármeste~től/, a jegyzőtől, a bizott-
ság elnökétől a kisebbség helyzetét érintő önkormányzati .
ügyekben felvilágositást kérhet, amelyre az ülésen - vagy
legkésőbb 15 napon belül irásban - érdemi választ kell adni.

d.1 a polgármesteri hivataltól igényelheti a szószólói munkához
szükséges tájékoztatást, ügyviteli közremüködést. Közérdekü
ügyben kezdeményezi a polgármesteri hivatal intézkedését,
amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni.

vel összefüggő - az önkormányzati jogokat, illetőleg az

e./ véleményét előzetesen kikérjék a kisebbség jogait, kötelezett-
ségeit érintő önkormányzati rendelet megalkotása, illetőleg
a kisebbség helyzetét általánosan érintő intézkedés meghoza-. ..
tala előtt.

f./ javasolhatja, hogy a képviselőtestület a kisebbség, helyzeté-

önkormányzat feladatát és hatáskörét érintő kérdésben - az
önkormányzat ty. lol.§-ának III bekezdésében foglalt módon -
az adott kérdésben hat~skörrel rendelkező állami szervhez forduljc

/2/ A b,/ c/ pont alatti esetben kérelmére irásban is benyujtott
hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg véle-
ményét rögziteni kell a jegyzőkönyvben.
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/3/ A b./ és e./ pontban meghatározott kérdéseknek a képviselő-
testület ülésén történő megvitatását a szószóló igazolt távol-
léte esetén, kérelmére egy ~zben el kell naponi.

15. §.

/1/ A szószóló képviseleti és érdekvédelmi tevékenysége során
hivatalos személyként jár el.

/2/ A'szószólót a tevékenysége ellátásához szükséges időtar~
tamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az
emiatt kiesett jövedelmét a képviselőtestület té~iti meg,

-melynek alapján a szószóló társadalombiztosítási ellátásra
is jogosult. A képviselőtestület átalányt is megállapithat részére.

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok orszáogyülési biztosa,~

16. §.

/1/ A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyülési biz-
tosának /a továbbiakban: országgyülési biztos/ feladata, hogy
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudo-
mására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa,
és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket

.kezdeményezzen /Alkotmány 32/A §. /2/ bekezdés/o
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/ 2 / "A" é s I~ B" v á 1 t o z a t

Az országgyülési biztos jogkörét a nemzeti és etnikai kisebbségi
szervezetek által jelölt és az Országgyülés által választptt,

.nemzeti és etnikai kisebbségenként egy-egy személyből álló tes-
tület gyakorolja. /Alko~mány 32/B. §. /5/ bekezdés./

"C" vá1toz·at: /AIk otm ánymódos itás t igé nye 1 ! /

Az országgyülési biztos jogkörét nemzeti és etnikai kisebbségek-
ként egy-egy országgyülési biztos önállóan gyakorolja. /Az Al-
kotmány 32/B. §. /5/ bekezdés helyébe lépő rendelkezés./

"O" változat
Alkotmánymódositást igényel: a jelenlegi Alkotmány 32/B.§. /5/
bekezdése hatályon kivül helyezendő./

/3/ Az országgyülési biztosra - az e törvényben foglalt elté-
résekkel - az állampolgári jogok országgyülési biztosáról szó-
ló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

17.§. - liA" változat
/1/ Az országgyülési biztos jogkörét gyakoroló testületbe /a
továbbiakban: Testület/ a jelölés joga a törvény hatálybalépé-
sét követő 30 napon belül nyilvántartásba vett kisebbségi ön-
kormá~yzat képviselőinek gyülését /a továbbiakban: jelöló-
gyülés/ illeti meg, kisebbségenként külön-külön.
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/2/ A kisebbségi önkormányzatokat a jelöltállitással kapcsolatos
előzetes tárgyalások és a jelöltállitás során az egyéni rendes
tagok létszámával arányos szavazati jog) az önkormányzatnak
nem minősülő kisebbségi szervezeteket pedig vélemény-nyilváni-
tási és t~nácskozási jog illeti meg. A kisebbségi önkormányza-
tok taglétszámát a hivatalos igazolás szerint kell megállapi-
tani. /9/8 §. /5/ bekezdés/

/3/ A jelölőgyülés összehivásáról és a jelölés technikai fel-
tételeinek a tiztositá~áról - a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatal ~tján - a kormány gondoskodik.

/4/ A jelölőgyülést első alkalommal a törvény hatálybalépését
követő 45. és 60. nap közötti időpontra kell összehivni) ame-
lyen a jelöléshez a jelenlévő kisebbségi önkormányzatok egyet-
értése szükséges.

/5/ Ha a jelölőgyülés első ülése egyetértés hiányában eredmény-
telennek bizonyult, a törvény hatálybalépését követő 61. és
75. nap közötti időpontra a jelölőgyülés ujabb ülését kell
összehivni, amelyen a jelöléshez a jelenlévő kisebbségi ön-
kormányzatok szavazatainak a kétharmada szükséges.

/6/ Az /5/ bekezdésben szabályozott eljárás eredménytelensége
esetén a törvény hatálybalépését követő 75. napot követően
ülésező jelölőgyülés jelöléséhez a jelenlévő kisebbségi ön-
kormányzatok szavazatainak többsége szükséges.
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/7/ A jelöltek személyéről a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatal elnöke tájékoztatja az Országgyülés elnökét.

17. §. - "8" változat
Az országgyülési biztos jogkörét gyakorló testületbe /a to-
vábbiakban: Testület/ a jelölés joga az egyes kisebbségek or-
szágos tanácsait illeti meg.

"C" változat
Az országgyülési biztosakat az egyes kisebbségek országos
tanácsai jelölése alapján az Országgyülés választja.

liO" változat
Az országgyülési biztost az Országos Testület jelölé~e
alapján az Országgyülés választja.

18.§.

/1/ Ha az Országgyülés a jelöltet nem választja meg, az előző
§ szerinti jelölés megismétlésére kerül sor. Ebben az esetben
a határidők számitásánál a törvény hatálybalépésenek napja
helyett az országgyülési döntés időpontját kell alapul venni.

/2/ Az országgyülési bitosok első izben történő megválasztását
követően az uj országgyülési biztosok jelölésére vonatkozó h~~
táridók számitása során a törvény hatálybalépésének napja
helyett, a megbizatási időtartam lejáratát megelőzó 90. na-
pot, ha pedig az országgyülési biztos megbizatása ennél
korábban szünik meg, a megszünés napját kell alapul venni.
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/3/ Ha olyan kisebbség hoz létre kisebbségi önkormányzatot,
amelyik országgyülési biztos sal nem rendelkezett, és a maga
részéről országgyülési biztos jelölését igényli, az e törvény-
ben szabályozott jelölési eljárás során a határidőket attól
a n~ptól kell számitani, amikor az ujonnan alakult kisebbségi
önkormányzat ezen igényével a Kisebbségi Hivatal elnökéhez
fordul.

19.§.
/1/ Azországgyülési biztoshoz bárki fordulhat, ha megitélése
~zerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv
/a továbbiakban együtt: hatóság/ eljárása, az 'ennek során hozott

,határozata /tntézkedése/, illetőleg a hatóság intézkedésének
elmulasztása alkotmányos jogait sérti, vagy közvetlenül ve-
szélyezhteti.

/2/ Az országgyülési biztos az alkotmányos jogokkal kapcsolatos
jog vagy érdeksérelem megszüntetése érdekében az /1/ bel<ezdés-
ben megjelölt feltételek fennállása esetén hivatalból is el-
járhat.

(3/ Az országgyülési biztos bármely oroszággyülési képviselő
vagy bármely kisebbségi önkormányzat megkeresésére köteles
eljárn~.
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20. §.

Az országgyülési bitos feladata ellátasa során az általa meg-
vizsgált vagy megvizsgáltatott sérelem orvoslása vagy hason16
sérelmek megelózése érdekében a következó intézkedéseket hoz-
hatja:

a./ A sérelmet elóidéző szervet vagy felügyeleti szervét föl-
hivja annak orvoslására és kiküszöbölésének m6djára
ajánlást tehet;

b./ Az Alkotmánybir6ság állásfoglalását inditványozza az 1989:
XXXII. tv. 1. §. a.-e. és g. pontjai alapján az Alkotmány-
bir6ság hatáskörébe tartozó ügyekben;

c./ A ll. §. /5/ bekezdésén alapuló panasz esetén a megtáma- ,
I

dott jogszabály vagy más állami döntés végrehajtását föl-'
.'

függesztheti, a kormány által hozott kifogásolt döntés
esetén pedig az ügyet az országgyülés elé terjeszti;

d./ büncselekmény, szabálysértés, vagy fegyelmi vétség elköve-
tésének alapos gyanuja esetén az illetékes szervnél felelós-
ségre vonásra irányuló eljárást kezdeményez;

e./ jogszabálynak vagy az állami irányitás egyéb jogi eszközé-
nek a kibocsájtását vagy módositását kezdeményezhetij
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f./ az állampolgá~i jogok o~szággyülési biztosá~ól szóló .tör-
vény ~endelkezésének megfelelóen a sé~elmezett vagy vita-
tott ügyet az O~szággyülés elé te~jeszti.

21, 22, 23. §-ok csak a 16. §. "A" é s "8" változat elfogadása

esetén következnek!

21. §.

/1/ A Testület tagjai egyénileg és önállóan já~nak el olyan
sé~elmek esetében, am~lyek a Testület tagjai sze~int csak
egy kisebbség jogait vagy jogos é~dekeit é~intik.

/2/ Amennyiben a tudomás~a jutott visszásság több kisebbség
jogait vagy jogos é~dekeit is é~inti, az é~intett kisebbsé-

",

get képviselő tagok együttesen já~nak el.

/3/ A Testület egésze késziti el és fogadja el az o~szággyü-
lési biztosok éves tevékenységé~ől és tapasztalatai~ól szóló
éves beszámolót, já~ el a kisebbségek jogait és jogos é~dekeit
sulyosan vagy általánosan é~intő sé~elmek esetében. A Testület
egésze a /2/ bekezdésben meghatá~ozott esetben is eljá~hat.

/4/ A /3/ bekezdés esetében a Testület tagjai kétha~madának
jelenlétében szótöbbséggel hozott hatá~ozattal dönt.
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22. §.

/1/ A Testület ügyvezető elnöke képviseli a Testületet és vezeti
annak üléseit.

/2/ Az ügyvezető elnök teendőit a Testület tagjai 3 hónapos
időközönként fölváltva látják el az egyes kisebbségeket sorso-
lás alapján megillető sorrendben ..

23. §.

/1/ Az országgyülési biztos átmeneti akadályoztatás a esetén
vagy ha e tisztség nincs betöltve, a helyettesitésre irányadó
szabályokat a Testület határozza meg.

/2/ A Testület ügyvitelét és az ügyek előkészitését az ország-
gyülési biztos hivatala látja el. A Testület és a hivatal szer-

.vezetének és müködésének részletes szabályait a Testület álla-o
pit ja meg.

24. §. - "A" változat

Az országgyülési biztos fölmentését vagy tisztségtől való meg-
fasz tását az őt jelölő nemzetiség vagy etnikum kisebbségi ön-
kormányzatainak olyan csoportja inditványozhatja, amelyik a
jelölőgyülés szavazatainak több mint felével rendelkezik.
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118" és IIC" változat

Az országgyülési biztos fölmentését vagy tisztségtól való meg-
fosztását az ót jelöló kisebbség Országos Tanácsa inditványoz-
hatja.

110 " v á 1t o z a t

Az országgyülési biztos fölmentését vagy tisztségtól való meg-
fosztását a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országos Testülete
inditványozhatja.

,
Ill. fejezet

A NEMZETI ~S ETNIKAI KIsEBBs~GEK NYELVHASZNÁLAT ÁVAL
KAPCSOLATOS JOGOK

25. §.

/1/ A Magyar K~ztársaságban anyanyelvét bárki mindenkor és
mindenhol szabadon használhatja. Az anyanyelv használatának
föltételeit e törvényben meghatározott esetekben az állam
biztositani köteles.

/2/ "Ennek megfelelóen a kisebbséghez tartozó személyek anya-
nyelvüket az élet bármely területén - ideértve a gazdasági
életet) a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat - korlátozás
nélkül has2nálhatják.
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/3/ Az állam külön gondoskodik a hivatalos államigazgatási,
büntető, polgári és más eljárások során az anyanyelv hasz-
nálatának lehetőségéről.

26. §.
/1/ Az Országgyülésben a nemzeti vagy etnikái kisebbséghez tar- '
tozó kép~iselő anyanyelvét használhatja. Az erre vonatkozó rész-
letes előirásokat a Házszabály tartalmazza.

/2/ A helyi önkormányzat képviselőtestületében a kisebbségi
képviselő /1990: LXIV. tv. 48-50. §./ joga, hogy anyanyelvét
használja. A felszólalás szövegét vagy tartalmi kivonatát az
ülés jegyzókönyvéhez magyar nyelven mellékelni kell.

/3/ Ha a településen kisebbséghez tartozó személyek élnek, a
helyi önkormányzat képviselőtestülete ugy dönthet, hogy je~y-.
zőkönyveit és a határozatokat a magyar mellett az ado~t ki-
sebbség nyelvén is vezeti, illetőleg megszövegezi.

27. §.

/1/ Azon a településen, illetőleg önkormányzattal rendelkező
településrészen, amelyen valamely kisebbség aránya eléri az
egész lakosság 5 %-át, vagy a lakosság legalább 5 %-a kéri,
a helyi örkormányzat az állami költségvetési támogatásból kö-
teles gondoskodni arról, hogy a helység területén:
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a./ a helyi önkormányzat által alkotott jogszabály kihirdetése,
illetve hirdetmény közzététele - a magyar mellett - a kisebb-
ségi nyelven is megtörténjen,

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

c./ a helység-- és utcaneveket megjelölő táblákon, továbbá a
közhivatalok /közszolgáltatást végző szervek/ elnevezését
föltüntetó táblákon és müködésükre vonatkozó közleményeken
- a magyar mellett azzal azonos módon -·a kisebbség nyel-
vét is használják)

/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltakról az ott meghatározott f~l-
tételek hiányában a helyi önkormányzat saját döntése alapjfin
költségvetéséből gondoskodhat.

28. §.

/1/ Azon a településen, amelyen valamely kisebbség a népszámlálási adatok szerint a te·
.oül és lakosságának többségét alkotja, ·a helyi önkormányzati állások

betöltése során - biztL~itani kell - az általános követelmé-
nyek tnegtartása mellett - legalább egy, adott kisebbségi
nyel~et tudó tisztviselő alkalmazását.

.:

/2/ A helyi önkormányzat a kisebbségi lakosság ügyeinek

intézésére a 27. §. /1/ bekezdésében meghatározott településen
·,a tisztviselői állások betöltésekor a kisebbségi nyelvet is-

merőt köteles előnyben részesíteni.
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/3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben foglalt rendelkezést a ~örjegyző-
ségek esetében is megfelelően alkalmazni kell.

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott télepülések esetében jog-
szabály meghatározott önkormányzati állások betöltését a kisebb-
ségi nyelv aktiv ismeretéhez kötheti.

29. §.

/1/ Ha a kisebbséghez tartozó, illetőleg helyette más nyilatkozat-
tételre jogosult személy igényli akkor nevét - a kisebb-
ség nyelvének helyesirási szabályai által e16irt alakban - a nem-
zetiség, etnikum nyelvén kell anyakönyvezni. Nevének a magyar
nyelvü változatát, mind az anyakönyvben, mind személyi okmá-
nyaiban föl kell tüntetni.

/2/ A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez ta~tozók joga, hogya
27. §. /1/ bekezdésében meghatározott településeken az'állami
közremüködéssel történő családi rendezvényt /házasságkötés,
névadás, gyászszertartás/ az anyanyelvükön tartsák.

. ~.'.
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IV. Fejezet

A NEMZETI ~S ETNIKAI KISEBBS~GEK KULTURÁLIS JOGAI

30. §.
III A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek a
szülő vagy gondviselő döntésének megfelelően anyanyelvén,
illetőleg anyanyelvén és magyar nyelven is részesülhet ok-

tatásban.

121 A nemzeti és etnikai kisebbségi nyelv az oktatás vala-
mennyi fokán t3nulható.

131 A kisebbséoi oktatás kisebbségi iskolában lóvodábanl. ~

vagy kisebbségi osztályban Icsoportbanl,kivételes pedig
fakultativ kisebbségi órákon történhet.

141 15 tanuló jelentkezése esetén a kisebbségi osztály
Icsoportl létrehozása kötelező.

151 Az érintett szülők vagy a kisebbségi önkormányzat kez-
demény~zésére körzeti kisebbségi iskola losztályl szervezhető.

161 Ha valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyer-
. me kek száma egy iskolában és számukra az előző bekezdések sze-

rinti kisebbségi oktatás nem biztositható, részükre a szülők
kérésére tanulócqportoktól független lösszevontl fakultativ
kisebbségi órák formájában kell kisebbségi oktatást biztositani.
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/7/ A kisebbségi iskolában /osztályban/ biztositani kell a
kisebbség történelmének tanitását és kulturális hagyományaik
elsajátitását.

31. §.

/1/ Azokon a telepUléseken, ahol valamely kisebbség aránya a
lakosság 20 %-át eléri, a kisebbségi nyelvU oktatás pénzUgyi
fedezetét az állami költségvetés biztositja.

/2/ A kisebbség oktatásának biztositása illetőleg a kisebbségi
nyelvU pedagógusok képzése állami feladat, amelyről az állam
a kisebbség számarányának és sajátosságainak figyelembevétel é-
vel szervezetten gondoskodik.

/3/ Az állam nemzetközi egyezmények révén gondoskodik a kisebb-
ségi oktatók külföldi intézményekben való képzéséról, beleért-
ve a felsőoktatást és a továbbképzést is.

/4/ A Kisebbségi oktatók iránti igény kielégitése végett az'
állam támogatja a kisebbségek anyaországában képzett oktatók
magyarországi alkalmazását.

/5/ Az állam nemzetközi megállapodásokkal is elósegiti a kisebb-
ségekhez tartozó tanulók külföldi oktatási intézményekben tör-
ténő képzését.

32. §.

/1/ Állami oktatási intézmény a kisebbségi önkormányzat kezelé-
sébé is adható.
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/2/ A kezelésbe átadott állami iskola jogállásáLa, valamint a
Ineki nyujtott állami tamogatás méLtékéLe és feltételeiLe a

kisebbségi önkormányzat által létesitett, illet6leg fennt~r-
tott iskoláLa vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

/3/ A kisebbségi önkoLmányzat oktatási tevékenységet szeLvez-
het, ideéLtve a nemzetiségi, etnikai anyanyelvü - az oktatásról
szóló t6rvény alapján mük6d6 - oktatási intézmény létesitésének
és f6nntaLtásának jogát is.

/4/ Kisebbségi szervezet vagy magánszemély báLmilyen szintü
vagy jellegü kisebbségi oktatási intézményt létLehozhat, ille-
t6leg f6nntaLthat.

33. §.
A kisebbségi oktatási intézményt els6soLban a megfele16 kisebb-
séghez tartozók vehetik igénybe. Ezekben az oktatási intézmé-
nyekben más is folytathat tanulmányokat. A f~lvétel /beiratko-
zás/ e16zetesen nyilvánosságra hozott szabályok alapján t~rtén-
het.

34. §.
A magyar nyelv oktatását - az elsajátitását biztositó óLa-
számban és szinvonalon ~ a kisebbségi oktatási intézményben
is lehetóvé kell tenni.
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35. §.

III A kisebbségi szervezetek közmüvelódési tevékenységet foly-
tathatnak, intézményeket hozhatnak létre és nemzetközi kapcso-
latokat tarthatnak fönn.

121 Az áll~mi és önkormányzati oktatási és közmüvelódési in-
tézmények kötelesek a kisebbségek közmüve16dési tevékenységét
támogatni.

36. §.

III A nemzeti és etnikai kisebbség anyanyelv~ irodalommal tör-
tén6 ellátását az oktatási intézményekhez kapcsolt kisebbségi
alapkönyvtári rendszer biztosítja.

121 A kisebbségi alapkönyvtárak létrehozása és müködtetése, .~
a helyi önkormányzat feladata. Ehhez a pénzügyi föltételeket
az állami költségvetés biztositja.

37. §.

III Az állam támogatja a kisebbségi kultura tárgyi emlékeinek
gyüjtését, a meglév6 közgyüjtemények gyarapitását~ Az e körbe
tartozó létesítmények megszüntetéséhez a megfeleleló szintü ki-
sebbségi önkormányzat hozzájárulása szükséges.
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/~/ Az állam támogatja a kisebbségi nyelvU kanyvkiadást é~
a kulturális jellegU időszaki kiadványokat.

/3/ Jogszabályoknak és kazérdekü kazleményeknek a kisebbségi
anyanyelven tarténő ismertetését az állam támogatja.

38. §.

/1/ A kazszolgálati rádió és televízió biztosítja a kisebbségi
nyelvU mUsorok rendszeres sugárzását.

/2/ A kisebbségi nyelvU adásokat sugárzó országos és karzeti
adók, valamint kazasségi televizió studiók anyanyelvi mü-

. ~orait figyelembevéve a kisebbségi igények egyeztetését a
>

Nemzeti é s Etnikai Kisebbségek Országos TestUlete végzi el ..~

/3/ A kisebbségi adások müsorainak tartalmára a kisebbségi an-
kormányzatok javaslatokat tehetnek.

/4/ A kisebbségek által lakott területeken biztositani kell
az adott kisebbségek részére az anyaországából származó rádió
és televizióadások vételének lehetőségét.

39. §..

A kisebbsé~i szervezet - kUlanasen az anyanyelv ápolása, az ok-
tatási, tudományos, kulturális és sportkapcsolatok kiépitése
érdekében - az anyaország, illetőleg más ország nemzeti vagy
etnikai szervezetei vel kapcsolatot tarthat.
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V. Fejezet

A NEMZETI ~S ETNIKAI KISE8BS~G ANYAGI TÁMOGATÁSA, VAGYONA

40. §.

A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek
jogai tényleges érvényesUlésének támogatásának pénzügyi fel-
tételeit az állami költségvetés normativ hozzájárulása, a
helyi- területi önkormányzatok költségvetési hozzájárulása,
a kisebbségi cnkor~ányzatok részére átengedett bevételi for-
rások, saját bevételek és alapitványok biztositják.

41. §.

Az állami költségvetés biztositja - az e törvényben meghatá-
rozott feltételeknek megfelelően - a kisebbségek alapvető jo-
gai érvényesitésének és alapszükségletei kielégitésének a'~
pénzügyi feltételeit - különösen az országgyülési biztos
müködésének, a kisebb?égi önkormányzatok támogatásának,
a hat6sági eljárásokban és helyi önkormányzatokban a kisebb-
ségi nyelvek használatának, a kisebbségi oktatási intézmények
és könyvtárak fönntartásának a költségeit.

42. §.

Az ~rszággyülés által létrehozott Alapitvány a kisebbségek
- főleg kulturális - szükségletei kielégitésének anyagi
támogatására szolgál. Az Alapitvány pályázati rendszerben
müködik.
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43. §.

III A kisebbségi önkormányzatok mint jogi személyek vagyonukkal
önállóan gazdálkodnak.

121 A kisebbségi önkormányzati tulajdon az önkormányzat
céljainak megvalósitását szolgálja. Tulajdona körébe tartoz-
nak különösen:

oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport és egyéb
intézmények;

- középületek és lakóépületekj
_. pénzkészletek, betétek, értékpapirok;
-. ingóságok;
- vagyoni értékü jogok.

44. §.

/1/ A kisebbségi önkormányzat részére az állam által átadott
vagyon törzsvagyonnak minősül.

/21 A kisebbségi önkormányzatok feladatai ellátásához szükséges
vagyontárgyaknak részükre történő átadására, ilyen igényeik
alapján megalakulásukat követően kerül sor.

45.· .§.

/1/ Az országos kisebbségi önkormányzat éves költségvetés,
a helyi kisebbségi önkormányzat éves pénzügyi terv alapján
gazdálkodik.

/21 A kisebbségi önkormányzat költségvetése teljesítéséről
zárszámadást készit, amelyet.az Állami Számvevőszék ellenőriz.
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VI. Fejezet

VEGYES RENOELKEZ~SEK

46. § .
.'

/1/ Az Alkotmánybiróságról szóló 1989: XXXII. sz. tv. az
alábbiak szerint módosul:

/ a 21. §. /1/ bekezdése a k~vetkez6a. ponttal egészül ki:
"d., a nemzeti é s etnikai kisebbségi jogok országgyülési biztosa'
b./ a 21. §. /3/ be~ezdése az alábbi g./ ponttal egészül ki:
"g., a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyülési

biztosa"
c./ a 21. §. /6/ bekezdése a k~vetkez6 ponttal egészül ki:

.
"g., a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok OI'szággyülési
biztosa" ..~

/2/ A Büntet6 T6rvényk~nyvI'61 szóló 1978: IV. sz.t6I'vény
211. §-a kiegészül a lia nemzeti és etnikai kisebbségek orszá-
gos tanácsának delegálása ... /soI'án/1I fordulattal.

47. §.

/1/ Az Országgyülés Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottság véleményének meghallgatását k ö ve t ő en határozatban

", .

állapítja meg, hogy az eddigi ~nkifejezódések alapján a
t6rvény alkalmazása szempontjából mely kisebbségek min6-
sülnek nemzeti, illetve e~nik8i kisebbségnek.
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12/ Az orsz~ggyUlési határozat módositására javaslatot tehet:
al az OrszággyUlés Emberi Jogi Kisebbségi és VallásUgyi Bizott-

,5 ága,
bl bármely nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzat

13/ Az OrszággyUlés - ha a javaslatot nem az Emberi Jogi
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság tette - a Bizottság vé-
leményének meghallgatásával határoz.

48. §.

11/ A törvény IV. fejezetének rendelkezései ~zokra a magyar
állampolgárokra, menekUltekre és letelepedési engedéllyel ren-
delkezó külföldiekre vonai;kozik, akik a 47. §. s z e r í n t i ország-
gyülési határozatban felsorolt nemzeti vagy etnikai kisebbség-
hez tartoznak.

/2/ Az országgyülési biztos jelölése során a 47. §. szerinti
nemzeti és etníkaí kisebbségek állapithatnak jelöltet.

49. §.

11/ Ez a törvény a kih2rdetése napján lép hatályba.

/2/ A törvény ,28. §. /1/ és a 29. §. /1/ bekezdésében valamint
a 41.' §. é s 42. §-ban foglalt rend lk . k te ezese e a törvény hatály-
balépésétól számított 1 éven belül, a 28. §. /4/ bekezdésében,
a 36 §-ban, a 38. §. /4/ bekezdésében foglalt rendelkezéseket
3 éven belül kell végrehajtani.


