
Nemzetiségi/kisebbségi törvény 
módosításának előkészítése (új 

törvényként)  

I. Fejezet 

A törvény célja, alapelvei, értelmező rendelkezések, alapvető rendelkezések 
 

 Alapvetően a nemzetiségi önkormányzat kialakításának célja, hogy a kisebbségek tudjanak 

valamit kezdeni vele. Ide cselekvőképes szervezet kell, ami megszervezi a kulturális/oktatási 

programokat, részt vesz a szegénység felszámolásában: beszáll a területfejlesztésbe, 

pénzügyi és jogi tanácsadást tart, szükség esetén a kisebbségekkel szembeni állami 

túlkapások leállításában jeleskedik. Továbbá adott esetben képes nemzetiségi békéltető 

testületként is működni. 

 Kultúrán belüli cél a nemzetiségi kultúra megőrzése/fejlesztése, fiataloknak átadása. 

 A társadalmunk bármely csoportjának felzárkóztatásával nyer a társadalmunk. 

 A nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, államalkotó és társadalomalkotó 

tényezők. 

 Fontos a törvényi megfogalmazás esetén a hétköznapiság, a lazaság, hogy a kisebbség ne 

feszengjen. Attól, hogy valaki cigányokat emleget, ne kapja fel mindenki idegesen a fejét, 

hanem fogják fel ezt az egészet lazán, higgadtan. Mert az embert felőrli, hogy ha egész 

életében kisebbségben látja önmagát. 

Nem kell ettől a törvénytől azt várni, hogy az összes probléma megoldását, csak annyit, hogy 

legalább a szegénység csökkentését eredményesen segíti és a kulturális értékek 

fejlesztésében segédkezik. Közben életre hív egy tényleges nemzetiségi érdekképviseletet. 

 
 

Regionális és országos nemzetiségi önkormányzatok 

1. § Minden Országos Nemzetiségi Önkormányzatban 1 fő lesz választott, ő lesz az adott 

nemzeti kisebbség országos képviselője. Ő maga 10 fős személyzetet tarthat fent. 

2. § Regionális nemzetiségi önkormányzatok 5-5 választott képviselőből állnak majd, akikhez 

fejenként 4-4 fős személyzet tartozik. A Regionális Nemzetiségi Önkormányzatok osztják ki 

azt a pénzt, amit az országos szint megállapított. Ők a régiójukon belül kulturális és 

területfejlesztési célokra költik el a pénzt. Regionális Nemzetiségi Önkormányzata csak a 

romáknak van: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban. 

3. § A regionális és országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőit 3 évente választják. 

A továbbiakban a roma nemzetiségi kisebbség önkormányzatáról (az 4. §-ig): 

Regionális Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ): 

1. Az Egészségüggyel együttműködve költségvetéséből támogathatja a helyi szintre küldött 

orvos, ápoló fenntartását. 

2. RNÖ költségvetését fordíthatja arra is, hogy támogatja azon településfejlesztési vállalatokat, 

ahol a romákkal jól bánnak, de nem tudták mindnyájukat felvenni. 



3. Vizsgálni fogja a helyi területfejlesztési vállalatokat, hogy hol talál romákkal szembeni 

kirekesztést és ezeket a vállalatokat büntetheti (10 millió Ft-ig). Például: Ha a település 

szegényeinek 30%-a roma, akkor a településfejlesztési vállalatok alkalmazottjainak legalább 

25%-ának romának kell lennie. 

4. Oktatási és kulturális programokat finanszírozhat roma fiataloknak, továbbá a többséghez 

tartozóknak a romák megismeréséhez. 

5. Kijelöli azon vidéki ingatlanokat, melyek rossz állapotúak, de a romák mégis csak bérlőként 

lakhatnak benne és odaadja az addigi bérlő tulajdonába. A Szociális Igazgatás ezt szintén 

megteheti, nem csak a romákkal kapcsolatban 

6. Nemzetiségi Békéltető Testületet hoz létre, ha civil jogvédő szervezet egyetért abban, hogy 

ez szükséges. Ennek a keretében, ha a sértett fél megbocsájt, szabálysértés esetén nem megy 

tovább az ügy. 

Országos Roma Önkormányzat (ORÖ): 

1. Köteles minden évben legalább 500 cigányzenei művet felvenni és feltenni az internetre úgy, 

hogy azt mindenki ingyen megtekinthesse (elsősorban a Youtube-ra és legalább még egy 

általuk választott oldalra). 

2. Köteles minden évben legalább 100 db festményről, melyet cigány festő alkotott, videókat és 

interjúkat készíteni és feltenni az internetre (elsősorban a Youtube-ra és legalább még egy 

általuk választott oldalra. 

3. Köteles vágószobát és hangstúdiót építtetni és fenntartani azon 3 régióban, ahol a romák a 

legnagyobb létszámban élnek. Cigányzenészek ezt térítésmentesen használhatják. 

4. Az „A” „B” „C” szintekre osztott cigányzenei képzést köteles visszaállítani és működtetni. 

5. Az Országos Roma Önkormányzat képviselője/egyben elnöke dönt, hogy a régiók nemzetiségi 

önkormányzatai mennyi pénzt kapjanak. 

6. Amelyik régióban nem jön létre Regionális Nemzetiségi Önkormányzat, az Országos Roma 

Önkormányzat az adott régióban tevékenykedő civil szervezeteknek odaadhatja a pénzt, 

azzal a kitétellel, hogy a pénzt az Országos Roma Önkormányzattal együttműködve kell 

elkölteniük. Együttműködés azt jelenti, hogy szervezetükbe ideiglenesen, teljes jogú tagként 

egy főt fel kell venniük, akit az Országos Roma Önkormányzat kijelöl. Az átadott pénzzel a 

civil szervezet teljeskörű és nyilvános elszámolással tartozik. 

7. Országos Nemzetiségi Önkormányzat képviselője/egyben elnöke dönt arról, hogy az adott 

nemzetiséghez tartozó intézmények mennyi pénzt kapjanak. 

8. Az ORÖ kulturális kötelességeiben segítséget kérhet az RNÖ-ktől és ők kötelesek segíteni 

 

4. § Kötelező a 20 millió Ft éves bevétel fölötti éttermeknek, heti egy hivatásos cigányzenész 

meghívása. Legalább heti 3 órát fizessen az étterem. Ez a rendelkezés jogszabály elfogadása 

után egy évvel lép hatályba. 

5. § Az országos és regionális nemzetiségi önkormányzatok minden tevékenysége nyilvános. A 

pénzzel teljes körű és nyilvános elszámolással tartoznak. Az országos intézmények irodáiban 

internetkamerák és térmikrofonok garantálják a maximális nyilvánosságot. Ha valaki rendeletek 

előkészítéséről, megalkotásáról, pénzről nem ilyen irodában dönt, a döntés érvénytelen - bíróság 

hivatalból eljár és megsemmisíti a döntést, továbbá pénzbírságot szab ki. 

 

Választhatóság 



6. § Sem az országos, sem a regionális nemzetiségi önkormányzatok választásánál nem indíthatnak 

pártok jelölteket, a párttagság kizáró tényező. 

Választhatóság feltétele: pénzügyi, jogi vagy szociológiai/kisebbségi szociológiai (pl.: romológiai) 

végzettség.  

 

Bérezés 

7. § (1) A regionális és országos nemzetiségi önkormányzatokban is teljesítményösztönző fizetést van. 

Mely az általuk képviselt kisebbség bizalmán alapul. Ha csökken a bizalom, csökken a fizetés, ha nő a 

bizalom, nő a fizetés. 150,000 Ft nettó a kiindulási pont. Plusz és mínusz 50,000 Ft a tét. Ha nulla a 

bizalom, akkor nettó 50,000 Ft lejön a fizetésből, ha 100% a bizalom plusz 50,000 Ft jön hozzá a 

fizetéshez. A köztes fizetési elmozdulásokat a %-okból kijövő matematikai számítás határozza meg. A 

bizalmi szintet a KSH közvélemény-kutatása határozza meg félévente. A KSH országos felmérést 

végez, plusz a romáknál regionálisat is (4 régióban, ahol van RNÖ). 

(2) A fenti bérezési rendelkezés vonatkozik az összes országos és regionális nemzetiségi 

önkormányzatra, annak minden tagjára és alkalmazottjára. 

8. § A nemzetiségi ökormányzatok által fenntartott intézmények elszámolása is teljes körű és 

nyilvános. Intézményi vezetőségük, gazdasági irodáik és az új munkaerő felvételiztetése is nyilvános. 

 

9. § E törvény alkalmazásában: 

1. E törvény értelmében nemzetiség minden olyan - Magyarország területén legalább két évtizede 

honos - népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi 

részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-

tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik 

érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

 A nemzetiségi jogok és kötelezettségek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti nemzetiséghez 

tartozik az a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy, aki magát valamely nemzetiséghez 

tartozónak tekinti és ezen nemzetiséghez tartozását az e törvényben meghatározott esetekben és 

módon kinyilvánítja. 

E törvény értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az 

örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén, a kínai, a vietnami, a zsidó és az 

ukrán. 

2. nemzetiségi önkormányzat: 

testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján 

e törvény alapján létrehozott szervezet 

3. nemzetiségi köznevelési intézmény: 

a) az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e 



feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium 

esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, 

illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban; 

b) nemzetiségi többcélú intézményen, nemzetiségi tagintézményen és nemzetiségi 

köznevelési intézmény intézményegységén a köznevelési törvény szerinti többcélú 

intézmény, tagintézmény és intézményegység értendő; 

4. nemzetiségi kulturális intézmény: 

olyan kulturális intézmény, amelynek jogszabályban, alapító okiratban előírt feladata a 

nemzetiségi identitáshoz kötődő tárgyi és szellemi kultúra, kulturális értékek, javak 

megőrzése, hozzáférhetővé tétele, hagyományok és a közösségi nyelvhasználat megőrzése, 

gyakorlása, terjesztése és továbbörökítése; 

a) nemzetiségi közművelődési intézmény: 

a nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak 

megőrzését, fenntartását, fejlesztését, bemutatását szolgáló intézmény; 

b) nemzetiségi feladatot ellátó közgyűjtemény: 

olyan könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- illetve hangarchívum, amelynek alapító 

okiratában szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy amelynek állományában nemzetiségi 

nyelvű, vagy nemzetiségre vonatkozó dokumentumok huszonöt százalékot elérő arányban 

találhatók, függetlenül a fenntartó szervezet típusától; 

c) nemzetiségi közösségi színtér: 

nemzetiségi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a 

lakosság önszerveződő közösségeinek kulturális szolgáltatásokkal való ellátása érdekében 

közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és 

üzemeltetett, adott településen (településeken) rendszeresen működő intézmény; 

5. nemzetiségi feladatot ellátó tudományos intézmény: 

alapító okirata, illetve tevékenysége szerint részben vagy egészben egy vagy több 

nemzetiség anyanyelvén, illetve más nyelveken az adott közösség szellemi, épített és tárgyi 

emlékeire, hagyományaira, kultúrájára, történelmére, nyelvére, intézményeire, társadalmi 

viszonyaira vonatkozó adatok gyűjtésével, tudományos értékű feldolgozásával és 

közzétételével foglakozó intézete, vagy műhelye, tekintet nélkül annak szervezet-típusára; 

6. nemzetiség szellemi és vallási öröksége: az adott nemzetiség identitásához kötődő 

jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny-, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, 

alkotóművészeti (különösen irodalmi, képző- és iparművészeti) hagyományainak 

összessége; 



7. nemzetiség épített és tárgyi öröksége: 

a kulturális örökség védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó azon műemléki és 

kulturális javak, amelyek a nemzetiség kulturális, történeti, vallási hagyományai 

megőrzésének szempontjából kiemelt jelentőségűek (különösen településrész, közterület, 

épületegyüttes, épület, temető, temetkezési hely, szobor, emlékmű, emléktábla, tárgyi képi 

hangrögzített, írásos emlék, művészeti alkotás); 

8. nemzetiségi közszolgálati műsor: 

a nemzetiségi közösség anyanyelvén, elsősorban a közösség médiaműhelyei által 

készített műsor, illetve sajtótermék, amelynek alapvető célja a nemzetiségi közösség 

sokoldalú, kiegyensúlyozott anyanyelvű tájékoztatása; 

9. az intézmény alapításának joga magában foglalja az intézmény átvételének, 

átszervezésének és megszüntetésének jogát; 

10. hozzátartozó: 

az egyenesági rokon és ennek házastársa, a testvér, a házastárs, a bejegyzett élettárs és 

az élettárs; 

11. nemzetiségi köznevelésben alkalmazottak köre: 

a nemzetiségi köznevelési intézmény azon alkalmazottai, akik foglalkoztatása a 

nemzetiségi köznevelési intézményben pedagógus, pedagógiai szakértő munkakörben és 

pedagógiai előadó munkakörben, továbbá a nevelő és oktató munkát, a pedagógiai 

szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását közvetlenül segítő 

munkakörben történik; 

12. nemzetiségi egyesület: 

alapszabálya szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a 

nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó 

nemzetiségi egyesülettel. 

II. Fejezet 

A nemzetiségek alapvető jogai 

10. § (1) Minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és 

fennmaradjon. 
    (2) Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van 

önazonossága szabad kinyilvánításához és megőrzéséhez. 

11. § (1) Minden nemzetiségi közösségnek és nemzetiséghez tartozó személynek joga 

van 



a) a szülőföldjén való zavartalan boldoguláshoz, a saját, a szülők, ősök születési vagy 

lakhelyének kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés szabadságához és oltalmához; 

b) az óhazával való zavartalan kapcsolattartáshoz. 

(2) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van mind az óhaza és a nyelvnemzetek 

állami és közösségi intézményeivel, mind a más országokban élő nemzetiségekkel való 

kapcsolattartásra. 

12. § (1) A nemzetiséghez tartozók nyelvhasználatának feltételeit - külön törvényben 

meghatározott esetekben - az állam biztosítani köteles. 

(2) A polgári és büntetőeljárások során, valamint a közigazgatási eljárásokban az 

anyanyelv használatát a vonatkozó eljárásjogi törvények biztosítják. 

(3) Az Országgyűlésben a nemzetiséghez tartozó képviselő és a nemzetiségi szószóló az 

anyanyelvét is használhatja. 

13. § (1) Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során 

regisztrált aránya eléri a tíz százalékot önkormányzat Regionális Nemzetiségi Önkormányzat 

kérésére köteles biztosítani, hogy 

a) rendeletének kihirdetése, hirdetményének közzététele - a magyar nyelven történő 

közzététel mellett - a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék, 

b) a közigazgatási eljárás során használt nyomtatványok a nemzetiség anyanyelvén is 

rendelkezésre álljanak, 

c) a közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elnevezését feltüntető táblák feliratai 

vagy ezek működésére vonatkozó közlemények - a magyar nyelvű szövegezés és írásmód 

mellett, azzal azonos tartalommal és formában - a nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak 

legyenek, 

d) a helység- és utcaneveket megjelölő táblák feliratai a magyar nyelvű szövegezés és 

írásmód mellett a hagyományos nemzetiségi elnevezés a nemzetiség anyanyelvén, ennek 

hiányában a magyar nyelvű elnevezéssel azonos tartalmú és formájú elnevezés a 

nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek. 

(2) Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során 

regisztrált aránya eléri a húsz százalékot, a helyi köztisztviselői és közalkalmazotti, valamint 

közjegyzői és bírósági végrehajtói állások betöltése során - az általános szakmai 

követelmények megtartása mellett - biztosítani kell az adott nemzetiség anyanyelvét is 

ismerő személy alkalmazását. 

 (3) Ha a településen nemzetiséghez tartozó személyek élnek - az érintett nemzetiség 

települési székhelyű nemzetiségi szervezete, intézménye, vagy az adott nemzetiséghez 



tartozók kezdeményezésére - a képviselő-testület biztosíthatja az (1)-(2) bekezdés szerinti 

nyelvhasználati jogokat. 

14. § Nemzetiséghez való tartozás miatt tilos az egyenlő bánásmód követelményének 

bárminemű megsértése. 

15. § Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi 

jogok érvényesülését, e körben ellátja különösen a település, megye illetékességi területén 

jelentkező, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével kapcsolatos önkormányzati 

feladatokat. 

III. Fejezet 

Egyéni nemzetiségi jogok 

16. § (1) Valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos és 

elidegeníthetetlen joga. 

(2) A nemzetiséghez való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, 

azonban törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály egyes nemzetiségi jogok 

gyakorlását az egyén nyilatkozatához kötheti. 

(3) A nemzetiségi önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás 

kinyilvánítása - az e törvényben meghatározott kivétellel - nem zárja ki a kettős vagy többes 

kötődés elismerését. 

17. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van: 

a) anyanyelvének szabad használatához szóban és írásban, történelmének, kultúrájának, 

hagyományainak megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához; 

b) megtanulni anyanyelvét, részt venni anyanyelvű köznevelésben, oktatásban és 

művelődésben; 

c) az oktatási esélyegyenlőséghez és a kulturális szolgáltatásokhoz, amelyet az állam 

hatékony intézkedésekkel elősegíteni köteles; 

d) nemzetiségi voltával kapcsolatos személyes adatok védelméhez külön törvényben 

meghatározottak szerint. 

(2) Más állam állampolgárságának felvételéhez a magyar állam hozzájárulása nem 

szükséges, kizárólag nemzetközi szerződés vagy az adott állam jogszabálya irányadó. 

18. § (1) A nemzetiséghez tartozó joga, hogy nemzetiséghez tartozását hivatalos 

statisztikai adatgyűjtés alkalmával önkéntesen és névtelenül megvallhassa. 

(2) A nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok - az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 



meghatározott rendben - a nemzetiséghez tartozásra tekintettel nyújtott állami támogatás 

megállapításához, továbbá cél szerinti felhasználásának vizsgálata céljából kezelhetőek. 

19. § A nemzetiséghez tartozóknak a közéletben való részvétele - e minőségükre 

tekintettel - nem korlátozható. Érdekeik kifejezésére, védelmére - jogszabályi keretek között - 

egyesületeket, pártokat hozhatnak létre. 

20. § A nemzetiséghez tartozó személyeknek joguk van a családra vonatkozó nemzetiségi 

hagyományok tiszteletben tartására, családi kapcsolataik ápolására, családi ünnepeiknek 

anyanyelven történő megtartására és az ezekhez kapcsolódó, vallási közösség által végzett 

szertartások anyanyelven való lebonyolításának igénylésére. 

21. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy anyanyelvén használja a családi 

és utónevét, és joga van családi és utónevének hivatalos elismeréséhez. 

(2) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van saját és gyermeke utónevének saját 

nemzetiségének megfelelő megválasztásához és nemzetiségi nyelve szabályai szerinti 

anyakönyveztetéséhez. A nem latin írásmóddal történő bejegyzés esetén kötelező a 

fonetikus, latin betűs írásmód egyidejű alkalmazása is. 

(3) Kérésre a személyazonosító igazolvány a nemzetiséghez tartozó személy nevét - az 

anyakönyvi bejegyzésben foglaltnak megfelelően - nemzetiségi nyelven is tartalmazza. 

Jogszabály lehetővé teheti, hogy más hatósági igazolvány a nemzetiséghez tartozó személy 

nevét - az anyakönyvi bejegyzésben foglaltnak megfelelően - nemzetiségi nyelven is 

tartalmazza. 

IV. Fejezet 

Közösségi nemzetiségi jogok 

22. § A nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga 

a) önazonosságuk megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, 

b) történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi 

kultúrájuk ápolása és gyarapítása. 

23. § A nemzetiségeknek a közösségi névhasználathoz fűződő jogaik gyakorlása során 

joguk van a történelmileg kialakult helységnevek, utcanevek és egyéb, a közösség számára 

szánt földrajzi megjelölések használatához. 

24. § A nemzetiségi közösségeknek joguk van: 

a) törvényi keretek között intézmények létrehozásához és működtetéséhez, más szervtől 

történő átvételéhez, 



b) nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséhez, általános iskolai neveléséhez-

oktatásához, nemzetiségi kollégiumi ellátásához, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai 

neveléséhez-oktatásához, felsőfokú képzéséhez, továbbá jogosultak 

c) az országos önkormányzat útján a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeinek 

megteremtését kezdeményezni és kialakításában közreműködni. 

25. § Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi közösségeknek 

rendezvényeik és ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális, kegyeleti és 

vallási emlékeik, hagyományaik megőrzéséhez, ápolásához és átörökítéséhez, jelképeik 

használatához fűződő jogait. 

26. § A nemzetiségi szervezeteket megilleti a széles körű és közvetlen nemzetközi 

kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának a joga. 

V. Fejezet 

A nemzetiségek oktatási, kulturális és média jogai 

A nemzetiségek oktatási önigazgatása 

27. § (1) E törvény értelmében nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a 

görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma/cigány (romani, illetve beás), (a 

továbbiakban együtt: roma), a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén, a kínai, a 

vietnami, a héber és az ukrán nyelv, továbbá a roma és az örmény nemzetiség esetében a 

magyar nyelv is. 

(2) Az állam a magyarországi nemzetiségek anyanyelvét közösség-összetartó 

tényezőként ismeri el. Az állam tekintet nélkül arra, hogy a köznevelési intézménynek ki a 

fenntartója, támogatja a nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi 

köznevelésben. A nemzetiségi köznevelés többletköltségét - jogszabályban meghatározott 

módon - az állam viseli. 

 (3) A nemzetiséghez tartozó gyermek - a szülője vagy gyámja (a továbbiakban együtt: 

szülő) döntésétől függően - anyanyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi 

nyelvoktató vagy roma nemzetiségi köznevelésben vehet részt. A roma nemzetiségi nevelés, 

nevelés-oktatás folyhat kizárólag magyar nyelven, de a szülők igényei alapján az 

intézményfenntartó köteles biztosítani a roma nyelv (romani, illetve beás) oktatását is. A 14. 

életévét betöltött, nem cselekvőképtelen gyermek esetében a szülő e választási jogát 

gyermekével közösen gyakorolja, a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor. 



(4) A nemzetiség anyanyelvű vagy anyanyelvi nevelése, nevelése-oktatása a helyi 

lehetőségek és igények szerint nemzetiségi óvodában, iskolában, iskolai osztályban vagy 

csoportban történhet. 

(5) A településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést, 

továbbá a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást - a roma nemzetiség esetében a (3) 

bekezdés szerinti igénynek megfelelően - ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó nyolc 

(gyermek) tanuló szülője a fenntartótól kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján megszervezhető. Ha a tanulólétszám nem 

teszi lehetővé a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás egy településen belüli 

megszervezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a feladatellátásra 

köteles szerv megteremti a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeit. A kiegészítő 

nemzetiségi nevelés-oktatást az országos nemzetiségi önkormányzat maga is 

megszervezheti. – A „nyolc”-as számot az adott nemzetiség Országos Nemzetiségi 

Önkormányzata módosíthatja az Oktatás vezetésével konzultálva. 

28. § (1) A köznevelés és a felsőoktatás törvényi szabályozása, az oktató-nevelő 

tevékenység szerkezetének és tartalmának meghatározása, valamint e tevékenység 

ellenőrzése során e törvénnyel összhangban érvényesíteni kell a nemzetiségek kulturális 

autonómiájának megfelelő nevelési és oktatási érdekeket. 

(2) A nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban biztosítani kell a 

népismeret tárgykörébe tartozó ismeretanyag elsajátítását, így különösen a nemzetiség és 

az anyaország jelenének, történelmének, irodalmának, földrajzának, kulturális értékeinek és 

hagyományaiknak, a nemzetiségi jogok és intézményrendszerének megismerését. 

(3) A nemzetiségi óvodai nevelésre és nemzetiségi iskolai nevelésre-oktatásra irányuló 

igények felmérésében és megszervezésében a törvény által e feladatok ellátására kötelezett 

szervek és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködnek. 

(4) A nemzetiségi anyanyelvű és anyanyelvi közneveléshez az anyanyelvű pedagógusok 

képzésének, továbbképzésének biztosítása állami feladat. E feladat keretében az állam 

támogatja a nemzetiségek anya-, illetve nyelvországából érkező oktatók magyarországi 

vendégtanári alkalmazását is. 

29. § (1) A nemzetiségi önkormányzat - a köznevelési törvényben és az államháztartás 

működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint - köznevelési intézményt 

létesíthet és tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti a más 

szerv által létesített köznevelési intézmény fenntartói jogát. 



(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény és 

többcélú intézmény vezetőjét az ott dolgozók bízzák meg, a munkáltatói jogokat országos 

nemzetiségi önkormányzat gyakorolja.  

30. §  Központi költségvetés a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési feladatainak 

ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, továbbá kiegészítő támogatásokat nyújt. 

31. § A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók 

csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése 

után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik. A felvétel (beiratkozás) előzetesen nyilvánosságra 

hozott szabályok alapján történhet. 

32. § A magyar nyelv oktatását - az elsajátításához szükséges óraszámban és 

színvonalon - a nemzetiségi oktatás keretében is biztosítani kell. 

33. § Az olyan településeken, ahol a magyar anyanyelvű lakosság - vagy más nemzetiség 

- van számszerű kisebbségben, a magyar anyanyelvű, illetve más anyanyelvű gyermekek 

anyanyelvű vagy anyanyelvi nevelését és oktatását törvényben meghatározottak szerint 

biztosítani kell. 

34. § Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretek között 

biztosítja a nemzetiségi nevelés-oktatáshoz a tankönyvek megjelentetését, a taneszközök 

előállítását. 

35. § Ahol e fejezet nemzetiséghez tartozó személy, nemzetiségi önkormányzat, 

nemzetiségi egyesület nyilatkozatáról, véleményéről, egyetértéséről rendelkezik, azon 

kizárólag az érintett nemzetiséghez tartozó személy, érintett nemzetiség önkormányzatának, 

egyesületének ezen joga értendő. 

A nemzetiségek kulturális önigazgatása 

36. § Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés 

meghozatalánál a nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyben véleményezési 

vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat megtételére - jogszabály eltérő rendelkezésének 

hiányában - harminc nap áll rendelkezésre. Ha a nemzetiségi önkormányzat az egyetértését 

nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési nyilatkozat pótlásáról a 

nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság 

nemperes eljárásban harminc napon belül dönt. Az eljárás költségeit - ide értve a szakértő 

díjazását is - az viseli, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fűződik. 

37. § A nemzetiségi önkormányzat jogosult - az ágazati törvényben és az 

államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározottak szerint - nemzetiségi kulturális 



intézmény létesítésére, fenntartására, más által létesített kulturális intézmény fenntartói 

jogának, illetve kulturális feladat ellátásának átvételére. 

38. § (1) A kulturális feladat átadásával együtt a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyont az átvevő birtokába és használatába kell adni. Az átadás ingyenes. A használatba 

adás legrövidebb ideje tíz év.  

 (2) A nemzetiségi önkormányzatot az általa fenntartott kulturális intézmény 

működtetéséhez az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon 

és mértékben támogatja. 

39. § A fenntartó és a nemzetiségi önkormányzat a kulturális intézmény közös 

fenntartására, kulturális feladat közös ellátására megállapodást köthet. 

40. § (1) A nemzetiség anyanyelvű könyvtári ellátását az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

(a továbbiakban: OIK) koordinálja, a szolgáltatásokat az OIK, a megyei könyvtárak és a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren keresztül biztosítja. 

(2) Azokon a településeken, ahol nincs települési önkormányzat által fenntartott települési 

könyvtár, a nemzetiségi lakosság részére az anyanyelvű könyvtári ellátást az ágazati 

törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani. 

(3) Az alapító okirata szerint nemzetiségi feladatot ellátó közgyűjtemény létesítésével, 

megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos határozat meghozatalára az érintett 

nemzetiségi önkormányzat egyetértésével kerülhet sor. 

(4) Az alapító okirata szerint nemzetiségi feladatot ellátó közművelődési intézmény 

létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos határozat meghozatalára az 

érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértésével kerülhet sor. 

41. § Az állam támogatja 

a) a nemzetiségi kultúrák tárgyi emlékeinek gyűjtését, közgyűjtemények alapítását és 

gyarapítását; 

b) a nemzetiségek könyvkiadását és időszaki kiadványainak megjelentetését; 

c) a törvényeknek és közérdekű közleményeknek a nemzetiségek anyanyelvén történő 

ismertetését; 

d) a nemzetiség családi eseményeihez kapcsolódó, vallási közösség által végzett 

szertartások anyanyelven történő lebonyolítását, illetve a vallási közösségeknek a 

nemzetiség anyanyelvén végzett vallási tevékenységét. 

42. § A magyarországi kulturális örökség digitalizálása és archiválása során biztosítani kell 

a nemzetiségekkel kapcsolatos kulturális értékek digitalizálását és archiválását is. A 



digitalizálási és archiválási feladatok ellátásakor ki kell kérni az érintett nemzetiségi közösség 

szakmai szervezeteinek véleményét. 

A nemzetiségek médiatartalom-szolgáltatással összefüggő jogai 

43. § (1) A nemzetiségeknek joguk van az információkhoz való - saját anyanyelvükön 

történő - szabad hozzáféréshez és azok továbbadásához, a tömegkommunikációs eszközök 

útján való - anyanyelvükön történő - tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, médiaszolgáltatás 

és sajtótermék eléréséhez és terjesztéséhez. 

(2) Magyarországon közszolgálati médiaszolgáltatás működik a nemzetiségi közösségek 

megőrzése és megerősítése, anyanyelvük és kultúrájuk ápolása, gazdagítása, a 

nemzetiségek kulturális igényeinek kielégítése céljából. 

44. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Mttv.) 99. §-ának keretei között biztosítandó 

a) a nemzetiségek saját anyanyelvükön való tájékoztatása érdekében rendszeresen 

jelentkező nemzetiségi közszolgálati (rádiós és audiovizuális) műsorszámok készítése és 

közzététele, 

b) hogy a nemzetiségi közszolgálati műsorszámok lehetőség szerint az érintett közösség 

tagjai többsége számára elérhető módon és időpontban kerüljenek közzétételre, úgy, hogy 

az adott nemzetiség által lakott valamennyi releváns régióban elérhető legyen a szolgáltatás, 

c) a nemzetiségi közszolgálati műsorkészítés önálló szervezeti és költségvetési alapja, 

d) a nemzetiségi műsorkészítés és terjesztés folyamatos fejlesztése, 

e) a nemzetiségi közösség életét, kulturális értékeit bemutató közszolgálati műsorszámok 

archiválása, a közszolgálati médiavagyon keretében történő megőrzése, feldolgozása és 

elérhetősége. 

f) a nemzetiségek országos önkormányzatai a közszolgálati médiaszolgáltatóknál 

rendelkezésükre álló műsoridő felhasználásának nem csak elveit, de témáit, minden műsor 

részletes tartalmát is meghatározzák. 

45. § A közszolgálati médiaszolgáltató a nemzetiségi közösségek életét sokoldalúan és 

hitelesen bemutató nemzetiségi témájú magyar nyelvű műsorszámokat is készít és sugároz. 

46. § (1) Az állam támogatja 

a) a nemzetiségi közszolgálati műsorszámok, nemzetiségi témájú műsorszámok és a 

nemzetiségekkel foglalkozó sajtótermékek készítését és terjesztését, 

b) a nemzetiségi közösség életét, hagyományait, kultúráját bemutató filmalkotások és 

dokumentumfilmek elkészítését, 

A nemzetiségek önkormányzatai 



47. § Az egyes nemzetiségek közvetlen választással országos nemzetiségi 

önkormányzatot hoznak létre és a romák 4 régióban regionális önkormányzatot is: Észak-

Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl. 

A választójog 

48. § (1) A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A 

nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt a magyar állampolgárt, aki 

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal 

rendelkezik, 

b) az e törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik, és 

c) e nemzetiséghez tartozását e törvényben meghatározott tartalommal és a választási 

eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja. 

(2) Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. 

(3) A választópolgár 

a) a lakóhelye szerinti településen vagy 

b) a választás kitűzését megelőző harmincadik napig bejelentett tartózkodási helye szerinti 

településen 

szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben. 

49. § A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha 

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, 

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint 

az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, 

továbbá 

A választókerületek 

50. § (1) A regionális nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a régió egy 

választókerületet alkot. 

(2) Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe egy 

választókerületet alkot. 

A jelölés 

51. § Csak egyéni jelöltek vannak. 

52. § Egy személy csak egy nemzetiségi önkormányzati jelölést fogadhat el. 

A szavazás 

53. § (1) A választópolgár azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi 

névjegyzékében szerepel. 



 (2) A választópolgár az országos nemzetiségi önkormányzati választáson egy jelöltre 

szavazhat, a regionálison maximum öt jelöltre, csak a saját régiójában indulókra. 

Az eredmény megállapítása 

54. § Országos szinten a legtöbb szavazatot kapott lesz az önkormányzati vezető. 

Regionális szinten az első öt legtöbb szavazatot kapott lesz az önkormányzati vezető. 

A megüresedett mandátum betöltése 

55. § A regionális vagy országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati 

képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot a következő legtöbb 

szavazatot kapott, de be nem jutott jelölt jut be. 

A nemzetiségi önkormányzat, a képviselő-testület megbízatásának keletkezése és 

megszűnése 

56. §  A nemzetiségi önkormányzat megbízatása a nemzetiségi önkormányzati 

választások utáni eredményhirdetés befejezésével kezdődik. 

57. § (1) A nemzetiségi önkormányzat tagjainak megbízatása a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők következő általános választásának napjáig tart. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének, közgyűlésének megbízatása 

megszűnik 

a) ha a testület megbízatása lejárt, 

b) a nemzetiségi önkormányzat megszűnése napján, 

c) a testület feloszlatása, feloszlásának kimondása. 

A nemzetiségi önkormányzat jogállása, jogai és kötelezettségei 

58. § (1) A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok 

közösségét illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott 

képviselőik útján gyakorolják. 

(2) A nemzetiségi önkormányzati jogok - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - minden 

nemzetiségi önkormányzat tekintetében egyenlőek. A nemzetiségi önkormányzatok feladat- 

és hatásköre eltérő lehet. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A nemzetiségi önkormányzati feladat- és 

hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg. A regionális nemzetiségi 

önkormányzat testülete a közgyűlés. 

(4) A nemzetiségi önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony. 



59. § A nemzetiségi önkormányzat a feladatai intézése során feladat- és hatáskörében 

eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, 

önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködése 

60. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése érdekében 

jogosultak az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és önkormányzati 

szervek eljárásának kezdeményezésére, azoktól tájékoztatást kérhetnek, részükre javaslatot 

tehetnek. 

(2) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti 

kezdeményezésről a kézhezvételétől számított harminc, testületi szerv esetén hatvan napon 

belül köteles érdemben határozni, illetve harminc napon belül érdemben nyilatkozni. Ha a 

megkeresett szerv vezetője a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel vagy 

illetékességgel, köteles a megkeresést három napon belül a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szervhez áttenni. 

(3) Ha a megkeresett állami vagy önkormányzati szerv a (2) bekezdésben foglalt 

kötelezettségének nem tesz eleget, a nemzetiségi önkormányzat jogosult 500 ezer Ft-ig 

terjedő, figyelmeztető bírságot kiszabni. 

(4) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához az önkormányzatnak vagy 

szervének döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését 

a döntésre jogosult köteles a következő ülésén napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés 

benyújtásától számított harminc, napon belül döntést hozni. 

61. § (1) Az e törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív 

nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a sajtó, az esélyegyenlőség, 

társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás  

(2) A nemzetiségi intézmények vezetőinek megbízására: az adott intézményben dolgozók 

nevezik ki a vezetőjét és csak a nemzetiség országos vezetője mondhat fel neki, egyébként 

az intézményvezetőkre vonatkozó szabályok érvényesülnek ebben az esetben is. (Pl.: a 

kulturális szakma önkormányzatisága keretében úgy dönt, hogy 3 évente választják meg az 

alkalmazottak az intézmények vezetőjét, akkor a nemzetiség kulturális intézményében is ez 

lesz a vezetői kinevezés részletszabálya) 

62. § Az e törvény által meghatározott nemzetiségi jogok védelmében, különösen a 

kollektív nyelvhasználat, az oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a sajtó, az 

esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás tárgyában folyó hatósági 

eljárásokban az adott nemzetiség területileg illetékes nemzetiségi önkormányzatát, 



közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény vagy más 

törvény által meghatározott rendben - ügyféli jogállás, e körben nyilatkozattételi és 

jogorvoslati jogosultság illeti meg. 

63. § Ha jogszabály az e törvényben meghatározott tárgykörökön belül és túl egyéb 

tárgyban ír elő együttműködési kötelezettséget, a nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással 

a nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is bírósághoz fordulhat, kezdeményezése a 

megtámadott döntés végrehajtására halasztó hatályú. 

64. § A 60-64. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazandóak minden, az e törvény által 

eltérően nem szabályozott együttműködési kötelezettségre.  

A nemzetiségi önkormányzat működése 

65. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testületének alakuló ülését az illetékes választási 

bizottság elnöke a választást követő első napon hívja össze. 

 (3) Ha az alakuló ülés határidőben nem kerül megtartásra, időközi választást kell kitűzni. 

(4) Az időközi választást követő alakuló ülés összehívására az (1) bekezdés szerinti 

rendben kerül sor. 

(5) Az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi önkormányzati képviselő, mint 

korelnök vezeti a képviselő-testület, közgyűlés elnökének megválasztásáig. 

66. § Alakuló ülés akkor kezdődik, amikor leülnek átbeszélni, hogy hogyan igazodjanak a 

célokhoz/hogyan valósítsák meg a programot/vagy már az előre elkészített programot 

elkezdik megcsinálni. 

67. § Ülése nyilvános, melyet webkamera és térmikrofon garantál, melynek képét és 

hangját az interneten mindenki ingyen láthatja/hallhatja. 

68. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen, és az 

adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több mint a fele jelen 

van. A javaslat elfogadásához 

a) egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő, 

b) minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több mint a 

felének igen szavazata szükséges. 

 (2) A képviselő-testület, közgyűlés a törvény eltérő rendelkezése hiányában egyszerű 

szótöbbséggel hozza meg a döntését. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése minősített többséggel 

dönt 

a) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség 

ünnepeiről, 



b) vagyonleltáráról, törzsvagyona köréről és a tulajdonát képező, vagy az állam, 

önkormányzat, vagy más nemzetiségi önkormányzat által használatába adott vagyon 

(vagyon elemek) használatának szabályairól, 

c) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, vagy az 

ezekben való részvételről, 

d) feladat- és hatáskör átvételéről, 

e) arról, amit törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat ilyenként határoz meg. 

69. § A testület a határozatait nyílt szavazással hozza. 

70. § A nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, akit vagy 

akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a 

személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely 

más nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselő a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek minősül. 

71. § A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzati választások napján 

feloszlik. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselő 

72. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő. Részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 

testületi döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében. 

(2) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével 

szűnnek meg. 

73. § A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztását követő ülésen - választása 

szerint - anyanyelvén vagy magyarul, vagy mindkét nyelven a 101. § szerinti szöveggel - 

választása szerint - esküt vagy fogadalmat tesz. A nemzetiségi önkormányzati képviselő az 

eskü vagy fogadalom letételét megelőzően is gyakorolja képviselői jogait. 

74. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő 

a) az önkormányzat ülésén nemzetiségi önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, 

amelyre szóban, vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban érdemi választ kell adni, 

b) megbízás alapján képviselheti a nemzetiségi önkormányzat testületét, 

 (2) A nemzetiségi önkormányzati képviselő a testületi üléseken jelnyelvet, illetve az általa 

választott speciális kommunikációs rendszert használhat. 

75. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik 

a) a megválasztását követő általános nemzetiségi önkormányzati választás napján 

b) választójogának elvesztésével, 



c) összeférhetetlenségének kimondásával, 

d) méltatlanság megállapításával, 

e) lemondással, 

f) a képviselő-testület feloszlatásával, 

g) a képviselő-testület feloszlásával, 

i) a képviselő halálával. 

(2) A (1) bekezdés c)-e) pontja esetén a képviselő-testület határozatban állapítja meg a 

képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon 

megküldi a választási bizottságnak 

 (3) A képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a 

megbízatás megszűnésének időpontját. 

 (4) A lemondás nem vonható vissza. 

(5) A képviselő megbízatása megszűnik a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli 

nyilatkozat átvételének napján. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

76. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc 

napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a 1. melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 

vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e 

törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. 

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő 

nem kap fizetést. Ha a vagyonnyilatkozat hiányos, amit nem tüntetett fel a 

vagyonnyilatkozatban, azt az állam büntetésként elkobozza. 

 (3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során felhívásra a képviselő köteles a saját, 

illetve hozzátartozója vagyonnyilatkozatával feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító 

adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. 

A vagyonnyilatkozatot az adóhatóság vizsgálja.  

A nemzetiségi önkormányzat tisztségviselőjének és tagjának összeférhetetlensége 

77. § Az országos és regionális nemzetiségi önkormányzat tagja/tagjai: oktatói, lektori, 

szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszony kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem 

létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, és e tevékenységet nem végezheti 

gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, egyéb tevékenységéért díjazást 

nem fogadhat el. 



A méltatlanság 

78. § (1) Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megszünteti 

annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 

b) aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett. 

(2) A képviselő köteles az (1) bekezdés  a) pontban foglaltakról, a jogerős ítélet 

kézhezvételétől, illetve az (1) bekezdés  a) pontban foglaltak beálltától számított három 

napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, az illetékes választási bizottságot. 

 (3) A méltatlansági eljárásra egyebekben az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell 

alkalmazni. 

A nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatásköre 

79. § A nemzetiségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - át nem ruházható 

hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének feltételeit, így 

a) a nemzetiségi önkormányzat elnevezését, jelképeit, az általa képviselt nemzetiség 

ünnepeit, 

b) vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező vagyon használatának 

szabályait, 

c) a használatába adott, egyéb módon rendelkezésére bocsátott állami vagy 

önkormányzati vagyon használatára, működtetésére vonatkozó szabályokat, továbbá e 

körben megköti a szükséges megállapodásokat, 

d) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt, 

e) amit törvény ilyenként határoz meg. 

80. § (1) A nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt: 

a) költségvetéséről ellátja továbbá az ezzel kapcsolatos, az államháztartás működési 

rendjére vonatkozó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási teendőket, 

b) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról történő 

lemondásról, 

c) olyan ügyben, amely törvény szerint át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

(2) A tulajdonost megillető jogosultságokról a nemzetiségi önkormányzat testülete át nem 

ruházható hatáskörében minősített többséggel határoz. 

81. § A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata: 

a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás, 

b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör 

ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást, 



c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

d) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, önkormányzati vagy 

más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a 

nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési 

jogok gyakorlása, 

e) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség 

önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, 

kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, 

szerveződéseivel,  

f) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez 

kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, 

g) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében, 

h) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése. 

82. § (1) A nemzetiségi önkormányzat - a rendelkezésére álló források keretei között - 

önként vállalt közfeladata különösen 

a) nemzetiségi intézmény alapítása, 

b) kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása, 

c) nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat az (1) bekezdésben említett feladatokon kívül - hatósági 

feladatok kivételével - önként vállalt feladatot láthat el a nemzetiségi oktatási és kulturális 

önigazgatással összefüggő ügyekben, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi 

felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás területén, valamint 

településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására - 

jogszabályi keretek között - intézményt, gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat - 

ideértve az intézmény átvételt is és gyakorolja a külön jogszabály szerinti alapítói jogokat. 

Az országos nemzetiségi önkormányzat 

83. § Az országos nemzetiségi önkormányzat a 79. §-ban foglaltak szerint meghatározza 

törvényes működése feltételeit, dönt a 80. § szerinti ügyekben továbbá át nem ruházható 

hatáskörben, minősített többséggel dönt: 

a) székhelyéről, 

b) az általa képviselt nemzetiség országos ünnepeiről, 

c) a rendelkezésére álló közszolgálati rádió és televízió műsoridő felhasználásáról, 



d) a nemzetiségi utónévjegyzék összeállításáról, a nemzetiségi utónévvel kapcsolatos 

megkeresésekről, 

e) nemzetiségi médiumoknak az e törvény szerinti országos nemzetiségi önkormányzati 

állami támogatásból történő támogatásáról, 

f) egyéb, törvény által meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekről. 

84. § (1) Az országos önkormányzat 

a) véleményt nyilvánít az általa képviselt nemzetiségeket e minőségében érintő 

jogszabályok tervezetéről, 

b) véleményt nyilvánít a nemzetiségek védelmével kapcsolatos két- és többoldalú 

nemzetközi megállapodások hazai végrehajtásáról és kezdeményezi az abban foglaltak 

érvényesítéséhez szükséges intézkedések megtételét, 

c) a képviselt nemzetiségek csoportjait érintő kérdésekben közigazgatási szervektől 

tájékoztatást kérhet, részükre javaslatot tehet, a hatáskörükbe tartozó ügyekben intézkedést 

kezdeményezhet, 

 (2) A nemzetiség történelmi hagyományokkal rendelkező településeinek és építészeti 

emlékeinek megőrzésével és ápolásával kapcsolatos jogszabály a nemzetiséghez tartozók 

oktatási önigazgatását érintő kérdésekben - az országos önkormányzatok véleményének 

kikérése szükséges. Az e tárgyban alkotott jogszabály soron kívüli felülvizsgálata érdekében 

a nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással az országos nemzetiségi önkormányzat 

közvetlenül bírósághoz fordulhat. 

VI. Fejezet 

A nemzetiségi közügyek ellátásának gazdasági alapjai 

A nemzetiségi önkormányzatok vagyona, bevételei, gazdálkodása 

85. § A nemzetiségi önkormányzat vagyonára a nemzeti vagyonról szóló törvény 

önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a 86. §-ban foglalt eltéréssel. 

86. § (1) A nemzetiségi önkormányzat vagyonának elkülönített része a törzsvagyon. A 

nemzetiségi önkormányzat a tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak, valamint az 

őt megillető vagyoni értékű jogok köréből törzsvagyonába vonja azokat, amelyek közvetlenül 

a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálják. 

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonrészek közül 

a) forgalomképtelen az állam vagy az önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzat 

tulajdonába adott ingatlan, ingatlanrész, az nemzetiségi önkormányzat működését és 

kötelező feladatainak ellátását szolgáló nem az állam által tulajdonba adott ingatlan vagyon, 



vagyonrész, vagyoni értékű jog, továbbá minden más olyan ingatlan vagyon, vagyonrész, 

vagyoni értékű jog, amelyet törvény vagy a nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható 

hatáskörében, minősített többséggel meghozott határozatában annak nyilvánít, 

b) korlátozottan forgalomképesek a törzsvagyonhoz tartozó mindazon vagyonrészek, 

amelyek nem tartoznak az a) pontban meghatározott vagyonhoz. 

(3) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól, elemeiről törvényben vagy a (2) 

bekezdés a) pontja szerinti rendben meghozott nemzetiségi önkormányzati határozatban 

meghatározott feltételek alapján lehet rendelkezni. 

(4) A nemzetiségi önkormányzat az állam vagy az önkormányzat által a nemzetiségi 

önkormányzat tulajdonába adott ingatlannal a felelős gazdálkodás szabályai szerint 

gazdálkodik. Amennyiben az ettől eltérő gazdálkodás következményeként az ingatlan 

elzálogosításra vagy hitellel megterhelésre kerül, a nemzetiségi önkormányzat az államtól 

vagy önkormányzattól ingatlant ingyenes tulajdonba adással ismételten nem kaphat. 

87. § (1) A nemzetiségi önkormányzati bevételek forrása különösen: 

a) az állam költségvetési támogatása, 

b) egyéb támogatások, 

c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek, 

d) a vagyonának a hozadéka, 

e) az anyaországi és egyéb adományok, 

f) az átvett pénzeszközök. 

(2) Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben 

támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok részére a szegénység felszámolására és 

kulturális értékek őrzéséhez/létrehozásához 

88. § Az országos nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb 

alapvető feladatai egységes szabályok szerinti elvégzésére az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható informatikai rendszere megteremtésének pénzügyi és technikai feltételeit 

az állam biztosítja. 

89. § Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a tagjai felelnek. A veszteséges 

gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 

90. § A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat az önálló fizetési számla nyitása során a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 

szóló 2009. évi LXXV. törvény 18. §-a szerinti feltételeket teljesíti azzal, hogy létrejöttének, 

illetve a nyilvántartásba vételére vonatkozó okmánynak az illetékes választási bizottság 

igazolása minősül. 



91. § Ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik 

elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó 

zárszámadását vagy államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a 

részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben 

meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. 

A gazdálkodás és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzése 

92. § (1) Az e törvény hatálybalépését követően az Országgyűlés által nemzetiségként 

elismert közösség újonnan megalakuló országos nemzetiségi önkormányzata működési 

feltételeinek biztosítására a megalakulásukat követően az állam százötven-háromszáz 

négyzetméter hasznos alapterületű, önállóan használható épületet vagy épületrészt biztosít. 

Az épületet, épületrészt egyszeri ingyenes vagyonjuttatásként az országos önkormányzat 

tulajdonába kell adni. 

(2) Az egyszeri ingyenes vagyonjuttatásként megszerzett épület vagy épületrész az 

országos önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely a törvény erejénél fogva 

forgalomképtelen vagyontárgynak minősül. 

    (3) A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának hatékonyságát és törvényességét az 

Állami Számvevőszék felügyeli. 

A jogutódlás és az ideiglenes vagyonkezelés 

    93. § A volt helyi nemzetiségi önkormányzatok vagyonelemei a regionális, ha olyan nincs, 

az országos nemzetiségi önkormányzathoz kerülnek, ott döntenek azok további sorsáról. 

94. § A bármely módon megszűnő nemzetiségi önkormányzat jogutóda a soron következő 

általános választáson újonnan választott, megalakult nemzetiségi önkormányzat. 

Elszámolás az önkormányzat és a képviselő-testület, közgyűlés megszűnése esetén 

Nemzetiségi önkormányzat megszűnése esetén az Állami Számvevőszék végelszámolást 

készít. Ennek végeredményét összeveti az addig leadott eredményekkel, ha az egyezik, 

akkor véget ér az elszámolás. Ha számottevő a hiány, az Állami Számvevőszék feljelentést 

tesz. A végelszámolás teljes egésze nyilvános, minden elkészült dokumentumot az Állami 

Számvevőszék feltölt az internetre, mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé tesz a 

honlapján. A képviselő-testület, közgyűlés tagjai egyetemlegesen felelősek a 

végelszámolásért. 

95. § A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén - ha a 

nemzetiségi önkormányzat volt tisztségviselőjének vagy volt képviselőjének személyes 

felelőssége nem állapítható meg a volt képviselő-testületi tagokat egyetemleges felelősség 

terheli. 



VII. Fejezet 

A nemzetiségi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 

96. § (1) Az Országgyűlés feloszlatja azt a nemzetiségi önkormányzati testületet, 

amelynek működése Alkotmány-ellenes. 

(2) Az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a központi költségvetésről szóló 

törvényben az országos nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását szolgáló 

előirányzatok évközi módosítása. 

(3) Ha az e törvényben felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni 

arról, hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, 

az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező 

magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos 

népcsoporttá nyilvánítását. Az eljárás során a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvénynek az országos 

népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a (4) és (5) 

bekezdésben foglalt eltéréssel. 

(4) A kezdeményezés szervezője az a magyar állampolgár választópolgár lehet, aki az 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható. 

(5) A Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar 

Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról. 

(6) Az Országgyűlés elutasító döntésének meghozatalától számított egy éven belül 

ismételt kérelem nem terjeszthető elő. 

97. § Az országos nemzetiségi önkormányzatok kétévente áttekintik a Magyarországon 

élő nemzetiségek helyzetét, és arról az Országgyűlésnek beszámolnak, 

98. §  Az országos nemzetiségi önkormányzatok 

a) előkészítik a nemzetiségek jogairól szóló jogszabályok tervezetét, 

b) rendeletében meghatározott feltételekkel és módon a nemzetiségi köznevelésben, 

közoktatásban részt vevő tanulók számára ösztöndíjat alapíthat. 

99. § (1) Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra 

alkalmazni kell az önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre 

vonatkozó rendelkezések kivételével. 

 (2) Az egyéb munkáltatói jogon - megbízás, felmentés, megbízás visszavonása, fegyelmi 

eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása továbbá minden más munkáltatói jogot kell 



érteni; országos nemzetiségi önkormányzat esetén a munkáltatói jog magában foglalja a 

hivatal munkavállalói feletti munkáltatói jogot is, melyet a hivatal vezetője/vezetői gyakorol. 

100. § Az e törvény alapján indított perben, ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a Pp. 

XX. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni. 

101. § Az e törvény 73. §-ában meghatározottak szerinti eskü (fogadalom) szövege: 

„Én ......................................... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 

..................................... (nemzetiség megjelölése) nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, 

(fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű 

leszek, a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat 

választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a 

...................................... nemzetiség (nemzetiség megjelölése) érdekeit képviselem, ennek 

során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 

Felhatalmazó rendelkezés 

102. § Felhatalmazást kap az országos nemzetiségi önkormányzatok mindegyike, hogy 

rendeletben szabályozzák: 

(1) hogy rendeletben szabályozzák a nemzetiségi köznevelésben, közoktatásban részt 

vevő tanulók számára nyújtható ösztöndíj mértékét, az ösztöndíjban részesíthető személyek 

körét, az ösztöndíj nyújtásának módját és feltételeit, továbbá a jogosulatlanul kif izetett 

ösztöndíj visszafizetésének szabályait. 

(2) hogy rendeletben szabályozzák a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

intézmények működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési 

előírásait. 

  

Záró rendelkezések 

2011. évi CLXXIX. törvény, e törvény elfogadása napján megszűnik. 

 

De ezt az 1. számú mellékletet általános jelleggel is kötelezővé tehetjük minden állami 

intézményvezetőnek és akkor minden évben, mindenki köteles lesz ilyen nyilvános 

vagyonnyilatkozatot tenni. Aki, amit lehagy róla, azt az állam büntetésképp elkobozza. (Így a 

76. § módosul.) 

 



1. melléklet a törvényhez 

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a nemzetiségi 

önkormányzati képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házastársa vagy 

élettársa és gyermeke számára 

A nyilatkozatot adó személye 

1. A nyilatkozatot adó: 

a) nemzetiségi önkormányzati képviselő 

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-

/élettárs) 

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 

2. A képviselő neve:........................................................................................................................... 

3. A házas-/élettárs neve:................................................................................................................... 

4. A gyermek neve:............................................................................................................................ 
A. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

I. Ingatlanok 

1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 

....................................... 

b) Az ingatlan területnagysága: ......................................................................................................... 

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): 

..................................................... 

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az 

épület alapterülete: ........................................................................................................................................... 

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): 

....................... 

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ............................................................................. 

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 

...................................................................... 

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ......................................................................... 

2. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 

........................................ 

b) Az ingatlan területnagysága: ......................................................................................................... 

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): 

..................................................... 



d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az 

épület alapterülete: ........................................................................................................................................... 

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): 

....................... 

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ............................................................................. 

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 

...................................................................... 

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ......................................................................... 

3. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 

........................................ 

b) Az ingatlan területnagysága: ......................................................................................................... 

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): 

..................................................... 

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az 

épület alapterülete: ........................................................................................................................................... 

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): 

....................... 

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ............................................................................. 

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 

...................................................................... 

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ......................................................................... 

4. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 

......................................... 

b) Az ingatlan területnagysága: ......................................................................................................... 

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): 

..................................................... 

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az 

épület alapterülete: ........................................................................................................................................... 

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): 

....................... 

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ............................................................................. 

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 

...................................................................... 

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ......................................................................... 



II. Nagy értékű ingóságok 

1. Gépjárművek: 

a) személygépkocsi: ............................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... típus 

b) tehergépjármű, autóbusz: ................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... típus 

c) motorkerékpár: ................................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... típus 

2. Vízi vagy légi jármű: 

a) jellege: .......................................................................................................................................... 

típusa: ............................................................................................................................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) jellege: .......................................................................................................................................... 

típusa: ................................................................................................................................................ 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 

a) egyedi alkotások: ...................................................................................megnevezés.........db 

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................megnevezés.........db 

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................megnevezés.........db 

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................................................. 

b) gyűjtemény: ...........................................................................................megnevezés.........db 

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................megnevezés.........db 

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................megnevezés.........db 

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................................................. 

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori 

képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: 

a) megnevezés:................................................................................................................................ 

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................. 



b) megnevezés:................................................................................................................................ 

a szerzés ideje, jogcíme:.................................................................................................................. 

c) megnevezés:................................................................................................................................ 

a szerzés ideje, jogcíme:.................................................................................................................. 

d) megnevezés:................................................................................................................................ 

a szerzés ideje, jogcíme:.................................................................................................................. 

e) megnevezés:................................................................................................................................ 

a szerzés ideje, jogcíme:.................................................................................................................. 

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, 

részjegy, nagy értékű biztosítás stb.): 

megnevezés: .................................................................................................................................... 

névérték, biztosítási összeg: ............................................................................................................ 

megnevezés: .................................................................................................................................... 

névérték, biztosítási összeg: ............................................................................................................ 

megnevezés: .................................................................................................................................... 

névérték, biztosítási összeg: ............................................................................................................ 

megnevezés: .................................................................................................................................... 

névérték, biztosítási összeg: ............................................................................................................ 

megnevezés: .................................................................................................................................... 

névérték, biztosítási összeg: ............................................................................................................ 

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ..............................................................................Ft 

7. A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: 

.................................Ft 

8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó 

pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

a) pénzintézeti számlakövetelés: 

forintban: ........................................................................................................................................ 

devizában (forintértéken): .............................................................................................................. 

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 

...........................................................Ft 

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori 

képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladja: 

megnevezés: .................................................................................................................................... 

megnevezés: .................................................................................................................................... 



megnevezés: .................................................................................................................................... 

megnevezés: .................................................................................................................................... 

megnevezés: .................................................................................................................................... 
III. Tartozások 

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel 

vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait 

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): 

....................................................................forint 

2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): 

.........................................................forint 

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ...............................................................................forint 
IV. Egyéb közlendők 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

1. Foglalkozása: ................................................................................................................................. 

Munkahelye: ...................................................................................................................................... 

Szünetelteti-e foglalkozását: igen 

nem 

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: 

....................................................Ft 

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből 

adóköteles jövedelme származik: 

a) A tevékenység megnevezése: ........................................................................................................ 

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ..................................................................................................................................... 

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): 

...................... 

d) A jövedelem (bruttó) összege: ...................................................................................................Ft 



a) A tevékenység megnevezése: ....................................................................................................... 

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ................................................................................................................................... 

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): 

...................... 

d) A jövedelem (bruttó) összege: ..................................................................................................Ft 

a) A tevékenység megnevezése: ....................................................................................................... 

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ................................................................................................................................... 

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): 

...................... 

d) A jövedelem (bruttó) összege: ...................................................................................................Ft 
C. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

I. 

1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................................. 

2. Gazdasági társaság formája: ......................................................................................................... 

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): 

.......................... 

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: 

.......................................................................% 

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..................................................................................% 

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ...................................................................................... 

II. 

1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................................. 

2. Gazdasági társaság formája: ......................................................................................................... 

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): 

.......................... 

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: 

........................................................................% 

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................% 

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ...................................................................................... 

III. 



1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................................. 

2. Gazdasági társaság formája: ......................................................................................................... 

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): 

.......................... 

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: 

.......................................................................% 

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..................................................................................% 

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ..................................................................................... 

IV. 

1. Gazdasági társaság neve: ............................................................................................................. 

2. Gazdasági társaság formája: ......................................................................................................... 

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): 

.......................... 

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: 

.......................................................................% 

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..................................................................................% 

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ...................................................................................... 

V. 

1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... ....... 

2. Gazdasági társaság formája: ................................................................................................. ....... 

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): 

.................. ........ 

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: 

.......................................................................% 

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................% 

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ..................................................................................... 

Országos Roma Önkormányzathoz kerül: Az országos nemzetiségek médiatámogatása 

(2015-ben 1,6 milliárd Ft), szegénység felszámolása céljából. A társadalmi felzárkózást 

segítő programok és a Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 

pályázati önrészre (2015-ben 3 milliárd Ft). Országos Roma Önkormányzat által 

fenntartott intézmények támogatása (2015-ben 166 millió Ft). A települési és területi 

nemzetiségi önkormányzatok támogatásából fennmaradó összeg (2 milliárd 309 millió 

Ft).  
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