
T/9126/99. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának  

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
 

Külügyi bizottságának Oktatási és tudományos 
bizottságának 

 
 

Önkormányzati bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és 
etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/9126. 

számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi 
bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Külügyi bizottsága, az Oktatási és 
tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság) valamint az Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a 
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, 
T/9126. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9126/96-98. 
számú bizottsági módosító javaslatokat. 
 
 A T/9126/5., valamint /7-95. számú módosító indítványokat benyújtói visszavonták. 
 
A törvényjavaslat elfogadásához – a 73. § kivételével – az Alkotmány 68. § (5) bekezdésének, 
valamint 71. § (4) bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 2-26. §-a helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 

"[Általános rendelkezések 
 

Választójog 
 

2. § 
 
 A kisebbségi önkormányzati választásokon választó és választható (a 
továbbiakban: kisebbségi választópolgár), aki 
 
 a) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 
kisebbséghez tartozik, és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja,  
 
 b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
választójoggal rendelkezik,  
 
 c) a kisebbségi választói névjegyzékben szerepel.  
 

3. § 
 
 (1) A kisebbségi választópolgár a szavazás jogát szabad elhatározása alapján, a 
lakóhelye szerinti településen gyakorolhatja.  
 
 (2) A kisebbségi választópolgár a választhatóság jogát szabad elhatározása 
alapján gyakorolhatja, ha megfelel a törvényben foglalt egyéb feltételeknek.  
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A választás napja és a megbízatás időtartama 
 

4. § 
 
(1) A kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását négyévenként, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell 
megtartani. Időközi választást nem lehet tartani. 
 
(2) A kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) megbízatása a 
kisebbségi önkormányzati képviselők következő általános választása napjáig tart.  
 

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása 
 

Választókerületek 
 

5. § 
 
(1) Települési kisebbségi önkormányzati választást azon a településen lehet tartani, ahol 
névjegyzékbizottság működik. A települési kisebbségi önkormányzati képviselők 
választásán a kisebbségi választói névjegyzékbe vett választópolgárok gyakorolhatják 
választójogukat.  
 
(2) A választáson a település egy választókerületet alkot.  
 

A választás kitűzése 
 

6. § 
 
A választást akkor kell kitűzni, ha a kisebbségi választói névjegyzékbe vett kisebbségi 
választópolgárok száma a szavazás évének július 1. napján eléri a 30-at. 
 

A képviselők száma 
 

7. § 
 
A képviselők száma 5 fő. 
 

Ajánlás 
 

8. § 
 
(1) A jelölt lehet 
 
a) független jelölt, 
b) jelölő szervezet jelöltje. 
 
(2) Több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. 
 
(3) Jelölt az lehet, akit a település kisebbségi választópolgárai közül legalább 5-en 
jelöltnek ajánlottak. Egy kisebbségi választópolgár csak 1 jelöltet ajánlhat. 
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(4) A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 5 jelölt van. 
 
 

Szavazás 
 

9. § 
 
A kisebbségi választópolgár legfeljebb 5 jelöltre szavazhat.  
 
 

Az eredmény megállapítása 
 

10. § 
 
Eredménytelen a választás, ha 5-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot. 
 

11. § 
 
(1) Képviselő az az 5 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.  
 
(2) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú 
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 
 
(3) Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő. 
 

12. § 
 
Ha a települési kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, 
helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a 
mandátum betöltetlen marad. 
 
 

A területi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 
 

Választókerület 
 

13. § 
 
A megye területén lévő azon települések, illetőleg a fővárosban azok a fővárosi kerületek 
tartoznak a választókerületbe, ahol a kisebbségi választói névjegyzékben legalább egy 
kisebbségi választópolgár szerepel. A területi kisebbségi önkormányzati képviselők 
választásán a kisebbségi választói névjegyzékbe vett választópolgárok gyakorolhatják 
választójogukat. 
 

A választás kitűzése 
 

14. § 
 
A választást ki kell tűzni, ha a választókerületben lévő települések közül legalább 5 
településen települési kisebbségi önkormányzati választást tűztek ki. 
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A képviselők száma 
 

15. § 
 
A megválasztható képviselők száma 9 fő. 
 

Listaállítás 
 

16. § 
 
(1) Az a jelölő szervezet állíthat listát, amely a megyében (fővárosban) – a közös 
jelölteket is beleszámítva – legalább 3 települési kisebbségi önkormányzati jelöltet 
állított. A jelöltek számába beszámítanak: 
 
 
a) az adott jelölő szervezet által önállóan állított jelöltek; 
 
b) a közös jelöltek közül az adott jelölő szervezetre eső jelölthányad, melyet közös 
jelöltenként, a jelöltet állító jelölő szervezetek arányában kell megállapítani. Nem 
keletkezik jelölthányad a közös lista állítását megalapozó közös jelöltek után. 
 
(2) Azok a jelölő szervezetek, amelyek legalább 3 közös települési kisebbségi 
önkormányzati jelöltet állítottak, közös listát indíthatnak. 
 
(3) A választást akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állított listákon 
összesen legalább 9 jelölt van. 
 

Szavazás 
 

17. § 
 
A kisebbségi választópolgár egy listára szavazhat. 
 

Az eredmény megállapítása 
 

18. § 
 
A listák a leadott szavazatok arányában, az alábbi számítási módszer alapján szereznek 
mandátumot: 
 
a) össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden lista neve alatt képezni kell egy 
számoszlopot. A számoszlop első száma az adott listára leadott szavazatok száma 
elosztva 1,5-del, a következő a harmada, az ötöde, a hetede stb., 
 
b) minden lista számoszlopában annyi szám szerepelhet, amennyi a listán szereplő 
jelöltek száma, 
 
c) a táblázat segítségével lehet kiosztani a mandátumokat. Meg kell keresni a 
táblázatban előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában találjuk 
meg azt, az a lista kap egy mandátumot. Ezt követően meg kell keresni a következő 
legnagyobb számot. Amelyik lista oszlopában találjuk, az a lista kap egy mandátumot. 
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Ezt az eljárást kell folytatni mindaddig, míg kiosztásra kerül az összes mandátum. Ha a 
táblázatban előforduló legnagyobb szám keresésekor egyenlő legnagyobb számok 
vannak, akkor az a lista kap mandátumot, amelyik még addig nem szerzett 
mandátumot, illetőleg amelyik kevesebb mandátumot kapott, végezetül, amelyik a 
listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott. 
 
 

19. § 
 
A listán szereplő jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szereznek mandátumot. 
 

 
20. § 

 
(1) Ha a területi kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, 
helyére a listán soron következő jelölt lép. 
 
(2) Ha a listán nincs több jelölt, a mandátumot az a lista szerzi meg, amely a 
mandátumkiosztás során a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. c) pontja szerinti 
eljárás folytatásával a következő mandátumot megszerezte volna. A listáról a Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található. szerinti sorrendben következő jelölt jut mandátumhoz. 
 
(3) Ha a listákon nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad. 
 
 

Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választása 
 

21. § 
 
Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választására a 16-Hiba! A hivatkozási 
forrás nem található. rendelkezéseit a 22-0-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 

Választókerület 
 

22. § 
 
A Magyar Köztársaság területén lévő azon települések, illetőleg a fővárosban a fővárosi 
kerületek tartoznak a választókerületbe, ahol a kisebbségi választói névjegyzékben 
legalább egy kisebbségi választópolgár szerepel. Az országos kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásán a kisebbségi választói névjegyzékbe vett választópolgárok 
gyakorolhatják választójogukat. 
 

 
A választás kitűzése 

 
23. § 

 
A választást ki kell tűzni, ha a választókerületben lévő települések közül legalább 7 
településen települési kisebbségi önkormányzati választást tűztek ki. 
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A közgyűlés tagjainak száma 
 

24. § 
 
A közgyűlés tagjainak száma 
 
a) 15 fő, ha a kitűzött települési kisebbségi önkormányzati választások száma 7 és 15 
között van, 
 
b) 19 fő, ha a kitűzött települési kisebbségi önkormányzati választások száma 16 és 30 
között van, 
 
c) 25 fő, ha a kitűzött települési kisebbségi önkormányzati választások száma 31 és 50 
között van, 
 
d) 31 fő, ha a kitűzött települési kisebbségi önkormányzati választások száma 51 és 100 
között van, 
 
e) 39 fő, ha a kitűzött települési kisebbségi önkormányzati választások száma több mint 
100. 
 

Listaállítás 
 

25. § 
 
A választást akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állított listákon 
összesen legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható közgyűlési tagok száma. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

26. § 
 
(1) E fejezet rendelkezéseit kisebbségenként külön-külön kell alkalmazni. 
 
(2) E fejezet alkalmazásában 
 
a) jelölő szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi 
szervezet – ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint 
bejegyzett szervezetet –, amelynek alapszabályában rögzített célja egy adott nemzeti 
vagy etnikai kisebbség képviselete; 
 
b) kisebbség: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben felsorolt nemzeti 
és etnikai kisebbségek.] 
 

 A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása 

Választójog 

2. § 

(1) A települési kisebbségi önkormányzati választásokon választó és választható (a 
továbbiakban: kisebbségi választópolgár), aki 
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a) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebbséghez 
tartozik, és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja, 

b) magyar állampolgár, 
c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal 

rendelkezik, és 
d) a kisebbségi választói jegyzékben szerepel. 

(2) A kisebbségi választópolgár a szavazás jogát szabad elhatározása alapján, a lakóhelye 
szerinti településen gyakorolhatja. 
(3) A kisebbségi választópolgár a választhatóság jogát szabad elhatározása alapján 
gyakorolhatja. 
 

A választás napja és a megbízatás időtartama 

3. § 

(1) A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását négyévenként, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. 
(2) Időközi választásra nem kerülhet sor. 
(3) A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének megbízatása a települési 
kisebbségi önkormányzati képviselők következő választása napjáig tart. 

Választókerület 

4. § 

A választáson a település (fővárosi kerület) egy választókerületet alkot. 

A választás kitűzése 

5. § 

A választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő 
kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at. 

A képviselők száma 

6. § 

A képviselők száma 5 fő. 

Jelölés 

7. § 

(1) Jelöltet az e törvény szerinti jelölő szervezet állíthat. 
(2) Több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. 
(3) A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 5 jelölt van. 

Szavazás 

8. § 

 
A kisebbségi választópolgár legfeljebb 5 jelöltre szavazhat. 
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Az eredmény megállapítása 

9. § 

Eredménytelen a választás, ha 5-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot. 
 

10. § 

(1) Képviselő az az 5 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
(2) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú 
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 
(3) Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő. 

A megüresedett mandátum betöltése 

11. § 

Ha a települési kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére a 
szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a mandátum 
betöltetlen marad. 

 
A területi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 

Választójog 

12. § 

A területi kisebbségi önkormányzati választásokon választó és választható, aki települési 
kisebbségi önkormányzat tagja (a továbbiakban: elektor). 

A választás napja és a megbízatás időtartama 

13. § 

A területi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének megbízatása a területi kisebbségi 
önkormányzatok következő választásának napjáig tart. 

A választás kitűzése 

14. § 

A választást ki kell tűzni, ha a választás kitűzésekor a megye területén legalább 10 
településen, illetőleg a fővárosban legalább 10 fővárosi kerületben települési kisebbségi 
önkormányzat működik. 

A képviselők száma 

15. § 

A megválasztható képviselők száma 9 fő. 
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Listaállítás 

16. § 

(1) Az a jelölő szervezet állíthat listát, amely a megyében (fővárosban) a megválasztott 
elektorok legalább 10%-át jelöltként állította a települési kisebbségi önkormányzati 
választáson. A jelöltek számába beszámítanak: 

a) az adott jelölő szervezet által önállóan állított jelöltek; 
b) a közös jelöltek közül az adott jelölő szervezetre eső jelölthányad, melyet közös 

jelöltenként, a jelöltet állító jelölő szervezetek arányában kell megállapítani. Nem 
keletkezik jelölthányad a közös lista állítását megalapozó közös jelöltek után. 

(2) Azok a jelölő szervezetek, amelyek a megválasztott elektorok legalább 10%-át közösen 
állították jelöltként a települési kisebbségi önkormányzati választáson, közös listát 
indíthatnak. 
(3) A választást akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állított listákon összesen 
legalább 9 jelölt van. 

Szavazás 

17. § 

Az elektor egy listára szavazhat. 

Az eredmény megállapítása 

18. § 
A listák a leadott szavazatok arányában, az alábbi számítási módszer alapján szereznek 
mandátumot: 
a) össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden lista neve alatt képezni kell egy 
számoszlopot. A számoszlop első száma az adott listára leadott szavazatok száma, a 
következő a fele, majd a harmada, a negyede stb., 
b) minden lista számoszlopában annyi szám szerepelhet, amennyi a listán szereplő jelöltek 
száma, 
c) a táblázat segítségével lehet kiosztani a mandátumokat. Meg kell keresni a táblázatban 
előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt, az a lista 
kap egy mandátumot. Ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot. 
Amelyik lista oszlopában találjuk, az a lista kap egy mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni 
mindaddig, míg kiosztásra kerül az összes mandátum. Ha a táblázatban előforduló legnagyobb 
szám keresésekor egyenlő legnagyobb számok vannak, akkor az a lista kap mandátumot, 
amelyik már szerzett mandátumot, illetőleg amelyik több mandátumot kapott, végezetül, 
amelyik a listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott. 

19. § 

A listán szereplő jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szereznek mandátumot. 

A megüresedett mandátum betöltése 

20. § 

(1) Ha a területi kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére – a 
listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a jelölő szervezet által megnevezett, ennek 
hiányában a listán soron következő jelölt lép. 
(2) Ha a listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad. 
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(3) Ha a képviselők száma 5 fő alá csökken, illetőleg ha a képviselő-testületet feloszlatják 
vagy az kimondja feloszlását, időközi választást kell tartani. 
 

Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választása 

21. § 

Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választására a 12-20. § rendelkezéseit a 
22-26. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A választás kitűzése 

22. § 

A választást ki kell tűzni, ha országosan legalább 4 települési kisebbségi önkormányzat 
működik. 

A közgyűlés tagjainak száma 

23. § 

A közgyűlés tagjainak száma 
a) 15 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma nem több mint 15, 
b) 19 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 16 és 30 között van, 
c) 25 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 31 és 50 között van, 
d) 31 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 51 és 100 között 

van, 
e) 39 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 101 és 200 között 

van, 
f) 53 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma több mint 200. 

Listaállítás 

24. § 

A választást akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állított listákon összesen 
legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható közgyűlési tagok száma.

A megüresedett mandátum betöltése 

25. § 

Ha a közgyűlés tagjainak száma a 23. §-ban meghatározott létszám fele alá csökken, időközi 
választást kell tartani. 

Értelmező rendelkezések 

26. § 

(1) E fejezet rendelkezéseit kisebbségenként külön-külön kell alkalmazni. 
(2) E fejezet alkalmazásában 

a) jelölő szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi 
szervezet (ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint 
bejegyzett szervezetet), amelynek alapszabályában – a települési kisebbségi 
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önkormányzati választás évét megelőző legalább 3 éve – rögzített célja az adott nemzeti 
vagy etnikai kisebbség képviselete; 

b) kisebbség: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben felsorolt 
nemzeti és etnikai kisebbség." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 27. §-ában a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /27. § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Nekt.) preambuluma utolsó bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:/ 
 
"Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében a nemzeti és etnikai kisebbségekhez 
tartozó személyeket és közösségeiket megillető jogok összegzése végett, valamint e jogok 
érvényesülésének biztosítására és az érvényesítés módjának szabályozására – figyelembe véve 
a nemzetközi jog rendelkezéseit[, az ENSZ Alapokmányát, az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Párizsi 
Chartát, az Emberi Jogok Európai Egyezményét, az 1999. évi XXXIV. törvénnyel 
kihirdetett, az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló 
Keretegyezményében foglalt elveket, az 1999. évi XL. törvénnyel kihirdetett Regionális 
vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája alapján vállalt kötelezettségeket] és a Magyar 
Köztársaság Alkotmányában rögzített elveket – a következő törvényt alkotja:" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 28. §-ában a Nekt. 1. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /28. § A Nekt. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
"(1) E törvény hatálya kiterjed mindazon a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgárokra, [az Európai Unió más tagállamainak 
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állampolgáraira, valamint a Magyar Köztársaságban menekültként, bevándoroltként 
vagy letelepedettként elismert személyekre,] akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai 
kisebbséghez tartozónak tekintik, valamint e személyek közösségeire." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 30. §-ában a Nekt. 4. § (1) bekezdése 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /30. § A Nekt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Magyar Köztársaság tilalmaz minden olyan politikát, magatartást, amely / 
 
 "b) a kisebbségek által lakott területek nemzeti vagy etnikai viszonyainak [a 
kisebbség szempontjából hátrányos] megváltoztatására irányul [vagy ezt eredményezi]," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 31. §-ában a Nekt. 5. § (2)-(3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /31. § A Nekt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a Nekt. a következő 
új 5/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) A kisebbségi önkormányzat létesítésének kezdeményezésében és választásában az 
a választópolgár vehet részt, aki szerepel a kisebbségi választási nyilvántartásban (a 
továbbiakban: kisebbségi választói [név]jegyzék). A választópolgár csak egy kisebbségi 
választói [név]jegyzékben szerepelhet. A kisebbségi választói [név]jegyzékre vonatkozó 
részletes szabályokat külön törvény tartalmazza. 
 
 (3) Valamely kisebbség képviseletét az a jelölt vállalhatja, aki szerepel a kisebbségi 
választói [név]jegyzékben [, továbbá megszerzi a külön törvényben meghatározott számú 
ajánlást]. A képviseleti jog csak egy kisebbség esetében gyakorolható." 
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Indokolás: Lásd a T/9126/96/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
  
 

6.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 32. §-ában a Nekt. 6/A. § (1) bekezdés 
1. pont a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /32. § A Nekt. a következő új 6/A. §-sal egészül ki: 
 
 „6/A. § (1) Értelmező rendelkezések: 
 
 1. kisebbségi közügy:/ 
 
 "a) az e törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a 
kisebbséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása, 
őrzése és gyarapítása, továbbá a kisebbségek kulturális autonómiájának a kisebbségi 
önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése – érdekében a kisebbségekhez 
tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és 
az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő 
ügy," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 32. §-ában a Nekt. 6/A. § (1) bekezdés 
6. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /32. § A Nekt. a következő új 6/A. §-sal egészül ki: 
 
„6/A. § (1) Értelmező rendelkezések:/ 
 
 "6. kisebbségi tömegtájékoztatás: a kisebbségi közösség tájékoztatását, művelődését, 
kulturális autonómiájának megőrzését, kiterjesztését szolgáló, az írott vagy elektronikus 
sajtóban (televízióban, rádióban) rendszeresen vagy időszakonként biztosított híradás, 
műsorszolgáltatás, függetlenül attól, hogy a tömegtájékoztatást végző sajtószervet valamely 
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kisebbségi szervezet működteti, vagy a szolgáltatást a közszolgálati média – külön törvényben 
meghatározottak szerint – illetőleg közszolgáltatási szerződés alapján más szolgáltatók 
nyújtj[a]ák," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 32. §-ában a Nekt. 6/A. § (2) bekezdés 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /32. § A Nekt. a következő új 6/A. §-sal egészül ki: 
 
 (2) E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "a) a kisebbségi önkormányzat testületének hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, 
vezetői megbízás joga – a kisebbségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettesei választásának 
kivételével – magában foglalja a felmentés, vezetői megbízás visszavonásának jogát, továbbá 
az egyéb megbízási, jelölési vagy delegálási jog magában foglalja a megbízás, jelölés, 
illetőleg delegálás visszavonásának jogát," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 32. §-ában a Nekt. 6/A. § (2) bekezdés 
f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /32. § A Nekt. a következő új 6/A. §-sal egészül ki: 
 
 (2) E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "f) kisebbségi kulturális intézmény: olyan kulturális intézmény, amelynek feladata 
elsődlegesen a kisebbségi kultúra, hagyományok és a [kollektív] közösségi nyelvhasználat 
megőrzése, gyakorlása," 
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Indokolás: Lásd a T/9126/96/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 37. §-ában a Nekt. 17. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /37. § A Nekt. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "17. § [A kisebbségek társadalmi szervezeteket, települési, területi és országos 
önkormányzatokat hozhatnak létre.] A kisebbségek közösségeinek joguk van az 
önszerveződéshez, illetőleg törvény keretei között létrehozhatnak bármely szervezetet." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 38. § (2) bekezdésében a Nekt. 
18. § (3) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Nekt. 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (A kisebbségi közösségeknek joguk van:)/ 
 
 "a) kisebbségi óvodai nevelés, kisebbségi alap- és középfokú nevelés és oktatás, 
továbbá felsőfokú képzés, illetve az országos kisebbségi önkormányzat útján a kiegészítő 
kisebbségi oktatás feltételeinek megteremtését kezdeményezni és kialakításában 
közreműködni," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
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- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 22. §-ának az 
elhagyását javasolja: 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki: 
 

„A kisebbségek önkormányzatai, a kisebbségi önkormányzatok létrehozása/ 
 
 "[22. § (1) A települési önkormányzat, ha annak testületében a képviselők több, 
mint a felét ugyanannak a kisebbségnek a jelöltjeként választották meg, a képviselő-
testület alakuló ülésén – a megválasztott képviselők több, mint felének igen szavazatával 
– dönthet a települési önkormányzatnak kisebbségi települési önkormányzattá 
nyilvánításáról. 
(2) A (1) bekezdésben meghatározott döntés meghozatalánál, a szükséges létszám 
megállapításánál képviselőnek minősül az a polgármester, akit az önkormányzati 
választásokon ugyanannak a kisebbségnek a jelöltjeként választottak meg. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti kisebbségi települési önkormányzatra e törvényt, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (a továbbiakban: Öt.) és a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit egyaránt alkalmazni 
kell. 
(4) Ha a képviselő-testületben a kisebbségi jelöltként megválasztott képviselők száma a 
képviselő-testület létszámának fele alá csökken, a kisebbségi települési önkormányzat 
kisebbségi jellege megszűnik, a továbbiakban a helyi önkormányzatokra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 24. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint (5) bekezdésének az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki: 
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„A kisebbségek önkormányzatai, a kisebbségi önkormányzatok létrehozása/ 

 
 "(4) Egy kisebbség a megyében, illetőleg a fővárosban csak egy területi [településen 
csak egy kisebbségi települési önkormányzatot, illetve ennek hiányában csak egy 
települési] kisebbségi önkormányzatot hozhat létre. 
 
 [(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem érintik a megyei, fővárosi és országos 
kisebbségi önkormányzatok külön törvény szerinti létrehozásának jogát.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 24/B. § (2)-(4) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki (a módosító javaslat elfogadása esetén a 24/B. §-on 
belül a bekezdés számozása feleslegessé válik): 
 

„A képviselő-testület megbízatásának megszűnése/ 
 
 "24/B. § [(1)] A kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének megbízatása 
megszűnik, ha 
a) a képviselő-testület megbízatása lejárt, 
b) a képviselő-testületet feloszlatták, 
c) a képviselő-testület kimondta feloszlását, 
d) a képviselők száma a megválasztható képviselők számának fele alá csökkent. 
[(2) Ha a településen kisebbségi települési önkormányzat alakul, annak működése alatt a 
települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének megbízatása szünetel. 
(3) A kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének megbízatása a következő helyi 
önkormányzati általános választás napjáig tart. 
(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket az országos kisebbségi 
önkormányzat közgyűlésére megfelelően alkalmazni kell. 
A kisebbségi önkormányzatok jogai és kötelezettségei]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
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- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 25. §-át 
megelőző címnek a következő módosítását javasolja: 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki (a módosító javaslat elfogadása esetén a 24/B. §-on 
belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):/ 
 

"A települési kisebbségi önkormányzatok [és a kisebbségi települési önkormányzatok] 
feladat- és hatásköre" 

 
Indokolás: Lásd a T/9126/96/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 27. § (2) 
bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki (a módosító javaslat elfogadása esetén a 24/B. §-on 
belül a bekezdés számozása feleslegessé válik): 
 
„A települési kisebbségi önkormányzatok és a kisebbségi települési önkormányzatok feladat- 

és hatásköre/ 
 
 "[(2) A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos 
teendőkön értendő különösen: 
a) térítés ellenében a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása, 
b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó 
költségek viselése.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja
- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

17.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 27. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki (a módosító javaslat elfogadása esetén a 24/B. §-on 
belül a bekezdés számozása feleslegessé válik): 
 
„A települési kisebbségi önkormányzatok és a kisebbségi települési önkormányzatok feladat- 

és hatásköre 
 
 (2) A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön 
értendő különösen:/ 
 
 "a) [térítés ellenében] a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

18.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 30. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki (a módosító javaslat elfogadása esetén a 24/B. §-on 
belül a bekezdés számozása feleslegessé válik): 
 
„A települési kisebbségi önkormányzatok és a kisebbségi települési önkormányzatok feladat- 

és hatásköre/ 
 
 "(2) A kisebbségi egyesületek, intézmények és más szervezetek – e bekezdés 
értelmezésében ide értve a kisebbségi célú közhasznú társaságokat is – a kisebbségi kultúra, 
oktatás, tudomány és művelődés támogatására kiírt állami pályázatokon a települési 
kisebbségi önkormányzatokkal azonos feltételek mellett vehetnek részt." 
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Indokolás: Lásd a T/9126/96/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

19.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 30/D. § (1) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki (a módosító javaslat elfogadása esetén a 24/B. §-on 
belül a bekezdés számozása feleslegessé válik): 
 

„A települési kisebbségi önkormányzat működése/ 
 
 "30/D. § (1) [Ha nem jött létre a 22. § (1) bekezdése szerinti kisebbségi települési 
önkormányzat, a] A megválasztott települési kisebbségi önkormányzat testületének alakuló 
ülését a helyi választási bizottság elnöke a választást követő [30]15 napon belülre hívja össze. 
[A kisebbségi települési önkormányzat kisebbségi jellege megszűnését követő 30 napon 
belül össze kell hívni a települési kisebbségi önkormányzat alakuló ülését [24/B. § (2) 
bekezdés].]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Nekt. 30/N. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /39. § A Nekt. 21. §-át megelőző cím, valamint a 21-30. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Nekt. a következő új 24/A-24/F., továbbá 30/A-30/T. §-
okkal és megfelelő címekkel egészül ki (a módosító javaslat elfogadása esetén a 24/B. §-on 
belül a bekezdés számozása feleslegessé válik): 
 

„A települési kisebbségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és tagja/ 
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 "30/N. § (1) Az alakuló ülésen a települési kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai 
közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére 
társadalmi megbízatású [– egy vagy több –] elnökhelyettest választ." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 41. §-ában a Nekt. 35. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /41. § A Nekt. 35. §-a, valamint az azt megelőző cím helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 

„Az országos önkormányzat alakuló ülése/ 
 
 "35. § (1) Az országos önkormányzat megbízatása alakuló ülésével kezdődik. Az 
alakuló ülést a képviselők megválasztását követő 30 napon belül az Országos Választási 
Bizottság elnöke hívja össze. 
(2) Ha új közgyűlést nem választottak, az országos önkormányzat megszűnik, és vagyonának 
kezelését a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal veszi át. 
(3) Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a legidősebb önkormányzati képviselő mint 
korelnök vezeti . 
(4) Az alakuló ülés megválasztja a háromtagú mandátumvizsgáló bizottságot. A 
mandátumvizsgáló bizottság megvizsgálja a megválasztott képviselők mandátumát, és a 
vizsgálat eredményéről jelentést tesz a közgyűlésnek. 
(5) Az alakuló ülésen az országos önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az 
országos önkormányzat elnökét, elnökhelyetteseit. 
(6) Az országos önkormányzat az alakuló ülésen megválasztja a pénzügyi ellenőrző 
bizottságot. 
(7) A leköszönő elnök, a hivatalvezető és az új elnök együttesen gondoskodik a szabályszerű 
átadásról és átvételről." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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22.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 42. §-ában a Nekt. 37. § (1) 
bekezdés t) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /42. § A Nekt. 36-39. §-ai helyébe a következő cím és rendelkezések lépnek, egyben a 
Nekt. a következő 39/A-39/H. §-okkal egészül ki: 
 

„Az országos önkormányzat feladat- és hatásköre 
 
 37. § (1) Az országos önkormányzat – jogszabályi keretek között – határozatban 
önállóan dönt:/ 
 
 "t) a kisebbségi [utónévre vonatkozó] utónévjegyzék[ről] összeállításáról, a 
kisebbségi utónévvel kapcsolatos megkeresésekről," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

23.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 42. §-ában a Nekt. 37. §-át új (3) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 /42. § A Nekt. 36-39. §-ai helyébe a következő cím és rendelkezések lépnek, egyben a 
Nekt. a következő 39/A-39/H. §-okkal egészül ki: 
 

„Az országos önkormányzat feladat- és hatásköre/ 
 
 "(3) Az országos önkormányzat véleményt nyilvánít a települési, illetőleg a területi 
kisebbségi önkormányzat által történő intézmény átvétele esetén." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 42. §-ában a Nekt. 38. § (1) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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 /42. § 42. § A Nekt. 36-39. §-ai helyébe a következő cím és rendelkezések lépnek, 
egyben a Nekt. a következő 39/A-39/H. §-okkal egészül ki: 
 

„Az országos önkormányzat feladat- és hatásköre 
 
 38. § (1) Az országos önkormányzat/ 
 
 "c) [gondoskodik] közreműködik – külön törvényben meghatározottak szerint – a 
kisebbségi önkormányzati választások megtartásához szükséges kisebbségi választói 
[név]jegyzékkel kapcsolatos tájékoztatási feladatok [teljesítéséről] ellátásában," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 42. §-ában a Nekt. 39. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /42. § 42. § A Nekt. 36-39. §-ai helyébe a következő cím és rendelkezések lépnek, 
egyben a Nekt. a következő 39/A-39/H. §-okkal egészül ki: 
 

„Az országos önkormányzat feladat- és hatásköre/ 
 
 "39. § Az országos önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, illetőleg képviselője 
[meghívás esetén] részt vehet a települési és területi kisebbségi önkormányzat ülésein." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

26.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 42. §-ában a Nekt. 39/B. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /42. § 42. § A Nekt. 36-39. §-ai helyébe a következő cím és rendelkezések lépnek, 
egyben a Nekt. a következő 39/A-39/H. §-okkal egészül ki: 
 

„Az országos önkormányzat feladat- és hatásköre/ 
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 "(6) Az (5) bekezdésbe nem tartozó ingó és ingatlan vagyont, pénzeszközöket és 
iratanyagot a hivatal a [Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány] 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal ideiglenes kezelésébe adja az országos önkormányzat 
megszűnését követő 60 napon belül. A [Közalapítvány] Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatal az új országos önkormányzatnak – a megalakulását követő 30 napon belül – 
számadási kötelezettség mellett visszaadja az átadott, illetőleg helyükbe lépett 
vagyontárgyakat és az iratanyagot." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

27.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslatot új 43. §-sal – a Nekt. 40. § (1) 
bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-
ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "43. § A Nekt. 40. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
 
 „40. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 12. § (7) bekezdése alapján a kisebbség helyi szószólója (a továbbiakban: szószóló) 
jogosult:”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

28.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslatot új 44. §-sal – a Nekt. 41. § (2) 
bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-
ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "44. § A Nekt. 41. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 
 „(2) A szószóló e megbízatása ellátásáért külön tiszteletdíjra nem jogosult, rá 
egyebekben a tanácsnokra vonatkozó költségtérítést, juttatást szabályozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.”" 
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Indokolás: Lásd a T/9126/96/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

29.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 47. §-ában a Nekt. 49/C. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /47. § A Nekt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a Nekt. a 
következő új 49/A-49/E. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "49/C. § (1) A kisebbségi közművelődési intézmény létesítése, átvétele, átszervezése, 
megszüntetése, illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés 
meghozatala előtt 30 nappal a nemzeti kulturális örökség miniszterének véleményét be kell 
szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

30.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 50. §-ában a Nekt. 55/A. § (3)-(6) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint új (7) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 /50. § A Nekt. 55/A. § (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) A Közalapítvány döntéshozó szerve a Kuratórium. Ennek tagjai a következők: 
a) a kisebbségek országos önkormányzatainak - azok közgyűlése által megválasztott - egy-egy 
[képviselője] tagja, országos önkormányzat hiányában az adott kisebbség helyi kisebbségi 
önkormányzatai, ezek hiányában az adott kisebbség társadalmi szervezetei által kijelölt 
személy, 
b) Az Országgyűlés [Emberi jogi,] hazai nemzeti és etnikai kisebbségi [és vallásügyi] 
ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága által kijelölt [4] egy kormánypárti és egy ellenzéki 
frakciót képviselő személy, 
c) Az alapító által kijelölt [6]négy személy és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által 
kijelölt egy személy. 
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(4) A Kuratórium elnöke és egyben annak képviseletében eljáró személy a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivatal mindenkori elnöke. 
(5) A Közalapítvány ellenőrzésre jogosult szervének (felügyelő bizottság) tagjai a 
következők: 
a) az Országgyűlés [Emberi jogi,] hazai nemzeti és etnikai kisebbségi [és vallásügyi] 
ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága által kijelölt [két személy, akik közül legalább egy 
ellenzéki frakciót képvisel] egy kormánypárti és egy ellenzéki frakciót képviselő személy, 
b) az alapító által kijelölt [2] két személy. 
(6)A felügyelő bizottság elnöke az alapító által kijelölt személy.  
(7) A (3)-(6) bekezdés szerinti választás, illetőleg kijelölés joga magában foglalja a megbízás, 
kijelölés visszavonásának jogát." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 52. §-ában a Nekt. 58. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /52. § A Nekt. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A [kisebbségi] települési kisebbségi önkormányzatok vagyonára, gazdálkodására 
e törvény rendelkezéseit, továbbá az Öt. rendelkezéseit kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

32.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 55. §-ában a Nekt. 60/G. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /55. § A Nekt. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, a Nekt. a következő új 
60/A-60/O. §-okkal, ezeken belül a következő új IX-XI. Fejezetekkel és a megfelelő címekkel 
egészül ki, egyben a jelenlegi IX. Fejezet számozása XII. Fejezetre változik: 
 

Társult kisebbségi önkormányzati testület / 
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 "(4) A társult kisebbségi önkormányzat testülete az alakuló ülésén határozatba foglalja 
megalakulását, székhelyét, a hozzá tartozó kisebbségi önkormányzatok felsorolását. A társult 
kisebbségi önkormányzati testület dönt a szervezetéről, működési rendjéről. A társult 
kisebbségi önkormányzat testületi ülését össze kell hívni bármely részt vevő kisebbségi 
önkormányzat elnökének [vagy a tagok egyharmadának] kezdeményezésére." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

33.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 55. §-ában a Nekt. 60/I. § (1) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /55. § A Nekt. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, a Nekt. a következő új 
60/A-60/O. §-okkal, ezeken belül a következő új IX-XI. Fejezetekkel és a megfelelő címekkel 
egészül ki, egyben a jelenlegi IX. Fejezet számozása XII. Fejezetre változik: 
 

X. Fejezet 
 

A kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése 
 
 60/I. § (1) A közigazgatási hivatal vezetője a törvényességi ellenőrzési jogkörében 
eljárva vizsgálja, hogy megfelel-e a jogszabályoknak a kisebbségi önkormányzat/ 
 
 "b) bármely határozata, ideértve a kisebbségi önkormányzat testületének, elnökének, 
bizottságának, illetőleg társulásának határozatait is." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

34.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 55. §-ában a Nekt. 60/K-N. §-
ainak a következő módosítását javasolja: 
 



-  29  - 

 /55. § A Nekt. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, a Nekt. a következő új 
60/A-60/O. §-okkal, ezeken belül a következő új IX-XI. Fejezetekkel és a megfelelő címekkel 
egészül ki, egyben a jelenlegi IX. Fejezet számozása XII. Fejezetre változik: 
 

XI. Fejezet 
 

A kisebbségi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata/ 
 
 "60/K. § (1) Az Országgyűlés törvényben szabályozza: 
 
 a) a kisebbségi önkormányzatok jogállását, kizárólagos feladat- és hatáskörét, a 
kötelezően ellátandó feladatait, kötelező szervtípusait, működésének garanciáit, anyagi 
eszközeit és gazdálkodásának alapvető szabályait, 
 
 b) a kisebbségi önkormányzati képviselők jogállását, megválasztásuk rendjét, jogait és 
kötelezettségeit. 
 
 (2) Az [Országgyűlés] Alkotmánybíróság a Kormány javaslatára feloszlatja azt a 
kisebbségi önkormányzati testületet, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes. 
 
60/L. § A köztársasági elnök köztársasági biztost nevez ki meghatározott kisebbségi 
önkormányzati feladatok ellátásának irányítására – az új kisebbségi önkormányzati testület 
megválasztásáig, illetve ennek meghiúsulásáig terjedő időre –, ha az [Országgyűlés] 
Alkotmánybíróság a kisebbségi önkormányzati testületet feloszlatta. 
 
60/M. § A Kormány: 

a) kétévente legalább egy alkalommal áttekinti a Magyar Köztársaság területén élő 
kisebbségek helyzetét, és arról az Országgyűlésnek beszámol, 

b) a belügyminiszter közreműködésével, a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal 
vezetője útján biztosítja a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, 

c) javaslatot terjeszt az [Országgyűléshez] Alkotmánybírósághoz az Alkotmánnyal 
ellentétesen működő kisebbségi önkormányzati testület feloszlatására, 

d) rendeletben határozza meg a kisebbségek vonatkozásában ellátandó helyi közszolgálat 
képesítési előírásait, 

e) dönt az államigazgatási szerv és a kisebbségi önkormányzat között keletkezett – 
jogilag szabályozott más eljárás keretébe nem tartozó – vitában. 

 
60/N. § A [Miniszterelnöki Hivatalt vezető] Kormány által kijelölt miniszter: 

a) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő kisebbségi 
önkormányzati testület feloszlatására vonatkozó [országgyűlési] előterjesztés 
benyújtását, 

b) közreműködik a kisebbségi önkormányzatok feladatát és hatáskörét érintő 
jogszabályok, egyedi állami döntések tervezeteinek előkészítésében." 

 
Indokolás: Lásd a T/9126/96/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
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- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

35.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 56. §-ában a Nekt. 61. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /56. § A Nekt. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Ha az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonyságot 
tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát e 
kisebbséghez tartozó választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezésre vonatkozó 
aláírásgyűjtő íveket az Országos Választási Bizottság elnökének nyújtja be. Az eljárás során 
az országos népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni azzal, hogy az Országos Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

36.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 57. §-ában a Nekt. 63. §-át új (3) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "57. § A Nekt. 63. § (1)-(3) [és (2)] bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 „(1) A törvényben nem szabályozott kérdésekben a kisebbségi önkormányzatokra 
megfelelően alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra, helyi önkormányzati képviselőkre, 
polgármesterekre és helyi önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályokat. 
 
 (2) A költségvetési törvényben az országos kisebbségi önkormányzatok támogatására 
megállapított előirányzatok évközi módosítása az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 
 
 (3) A költségvetési törvény az országos önkormányzatok költségvetését az 
Országgyűlés fejezetében állapítja meg, ezen belül elkülönítve az országos kisebbségi 
önkormányzatok által részben vagy egészben fenntartott intézmények központi költségvetési 
támogatását." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

37.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 61-62. §-ának – az Övjt. 25. § (4) 
bekezdését és 54/A. §-ának n) pontját érintően – az elhagyását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[61. § Az Övjt. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A független vagy a kisebbségi szervezet által állított kislistás, egyéni 
választókerületi, kompenzációs listás, valamint polgármesterjelölt – ha akár ugyanazon 
településen, akár más településen a kisebbségi választói névjegyzékben szerepel – 
vállalhatja valamely, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti 
nemzeti vagy etnikai kisebbség képviseletét.” 
 

62. § 
 
Az Övjt. 54/A. §-ának n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[E törvény alkalmazásában] 
„n) kisebbségi szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett olyan 
társadalmi szervezet – ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 
törvény szerint bejegyzett szervezetet –, amelynek alapszabályában rögzített célja egy 
adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete;”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

38.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 64. §-ában a Ve. 31. § (2) 
bekezdés k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /64. § A Ve. 31. §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[(2) A helyi választási bizottság:]/ 
 
 "k) kitűzi a települési kisebbségi önkormányzati választást, kisorsolja a települési 
kisebbségi önkormányzati jelöltek sorrendjét a szavazólapon," 
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Indokolás: Lásd a T/9126/96/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

39.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 65. §-ának – a Ve. 33. § (2) 
bekezdés i) pontját érintően – az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[65. § A Ve. 33. §-a (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 
 
 [(2) A területi választási bizottság] 
 
 „i) kitűzi a területi kisebbségi önkormányzati választást.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

40.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 66. §-ában a Ve. 34. § (2) 
bekezdés o) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /66. § A Ve. 34. §-a (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: 
[(2) Az Országos Választási Bizottság]/ 
 
 "o) kitűzi a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választást." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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41.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 67-68. §-ának - a Ve. 108. §-át és 

110. § (2) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[67. § A Ve. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„108. § (1) Ha a kislistás vagy a vegyes választási rendszerben, illetőleg a polgármester-
választáson a jelölt kisebbségi jelöltként indul, e tényt az ajánlószelvényen és a 
szavazólapon fel kell tüntetni. 
(2) A kisebbségi jelölt bejelentésekor a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy szerepel 
a kisebbségi választói névjegyzékben. A választási bizottság a jelölt lakóhelye szerint 
illetékes helyi választási iroda vezetőjének megkeresése útján ellenőrzi, hogy a jelölt 
szerepel-e a kisebbségi választói névjegyzékben.” 
 

68. § 
 
A Ve. 110. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A települési kislistás, az egyéni választókerületi és a polgármester-választás 
szavazólapja a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek 
hivatalosan használt családi és utónevét, a 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető 
jelzést, valamint a jelölő szervezetek nevét – a jelölő szervezet kérésére annak rövidítését 
is –, illetőleg a független jelölés tényét. A kisebbségi jelölt nevét a jelölt kérésére, a jelölő 
szervezet nevét a jelölő szervezet kérésére kell feltüntetni a kisebbség anyanyelvén is.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

42.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 69. §-a helyébe - a Ve. XII/A. és 
a XII/B. Fejezetét érintően - a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "69. § [A Ve. a következő XII/A. fejezettel (115/B. §-115/N. §) egészül ki: 
 

„XII/A. FEJEZET 
 

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

115/B. § 
 
Az I-X. fejezet – a 9. §, a 12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14. § (1) és (3) bekezdése, a 15. § 
(1) és (3) bekezdése, a 45. §, a 72. § (7) bekezdése és a 76. § kivételével –, valamint a 112. 
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§ és a 115/A. § rendelkezéseit a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a jelen 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 
 

A választás kitűzése 
 

115/C. § 
 
(1) A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást megelőző 
70. napig kell kitűzni. 
(2) A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást 
megelőző 58. napig kell kitűzni. 
 

Szavazókörök 
 

115/D. § 
 
A szavazásra településenként és kisebbségenként önálló, az önkormányzati 
választásoktól eltérő szavazókört (szavazóköröket) kell kialakítani. 
 

A választójogosultság nyilvántartása 
 

115/E. § 
 
(1) Az országos kisebbségi önkormányzat a választást megelőző év december 15. napjáig 
kijelöli azokat a településeket, ahol sor kerülhet települési kisebbségi önkormányzati 
választásra, és e településekre 3 tagú névjegyzékbizottságot választ. 
(2) Azokra a településekre, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés szerint kijelölt 
települések közé, a településen lakóhellyel rendelkező, magát a kisebbséghez tartozónak 
valló legalább 10 polgár a választás évének január 5. napjáig kezdeményezheti az 
országos kisebbségi önkormányzatnál a névjegyzékbizottság megválasztását. Ebben az 
esetben az országos kisebbségi önkormányzat a választás évének január 15. napjáig 
választja meg a névjegyzékbizottságot. 
(3) A névjegyzékbizottságnak az adott településen lakóhellyel rendelkező polgár lehet a 
tagja. A névjegyzékbizottság tagjának javasolt személynek nyilatkozatot kell tennie, 
hogy az adott nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozónak vallja magát és a megbízatást 
elvállalja. A nyilatkozat egyebekben a 11. melléklet szerinti adatokat tartalmazza. 
(4) A névjegyzékbizottság tagjaira javaslatot tehetnek 
a) az országos kisebbségi önkormányzat tagjai, 
b) a területi kisebbségi önkormányzat tagjai, 
c) a települési kisebbségi önkormányzat tagjai, 
d) a névjegyzékbizottság megválasztására irányuló kezdeményezést benyújtó polgárok. 
(5) Ha a kisebbségnek nincs országos kisebbségi önkormányzata, a 
névjegyzékbizottságot 
a) a területi kisebbségi önkormányzat, 
b) a területi kisebbségi önkormányzattal nem rendelkező megyében a települési 
kisebbségi önkormányzat, 
c) a települési kisebbségi önkormányzattal nem rendelkező településekre a helyi 
választási bizottság 
 választja meg, s a kezdeményezést is az a)-c) pont szerint illetékes szervhez kell 
benyújtani. A c) pont alapján benyújtott, a névjegyzékbizottság megválasztására 
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irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell a névjegyzékbizottság tagjának jelölt 
legalább három polgár (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
(6) A névjegyzékbizottság tagjai a helyi választási bizottság elnöke előtt esküt tesznek. 
Az eskü szövegét az 1. számú melléklet állapítja meg.  
(7) Ha az országos kisebbségi önkormányzat vagy az (5) bekezdés alapján a 
névjegyzékbizottság megválasztására jogosult egyéb szerv a (2) bekezdésben foglalt 
kötelezettségének nem tesz eleget, a választás évének január 31. napjáig a 
névjegyzékbizottság megválasztására irányuló kezdeményezést benyújtó bármely polgár 
kifogást nyújthat be az Országos Választási Bizottsághoz. Ha az Országos Választási 
Bizottság a kifogást alaposnak találja, a névjegyzékbizottságot megválasztja. 
 

115/F. § 
 
(1) A névjegyzékbizottság a választás évének január 31. napjáig hirdetményben 
tájékoztatja a település lakóit a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétellel 
kapcsolatos tudnivalókról és a névjegyzékbizottság összetételéről. 
(2) A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a választás évének 
február 1. és május 15. napja között a névjegyzékbizottságnál lehet személyesen 
benyújtani. 
(3) A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a 10. melléklet 
szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány magyar nyelven és a kisebbség 
nyelvén készül. 
(4) A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem tartalmazza a polgár 
a) családi és utónevét, 
b) lakóhelyét, 
c) személyi azonosítóját, 
d) nyilatkozatát arról, hogy az adott nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozónak vallja 
magát, továbbá 
e) aláírását. 
(5) A polgár kisebbségi kötődésének megítélésére alkalmas szempontok a következők: 
a) a kisebbség nyelvének ismerete, 
b) a kisebbség kultúrájának, hagyományainak ismerete, 
c) tagság a kisebbség társadalmi szervezetében, 
d) a kisebbség társadalmi szervezetében betöltött választott tisztség, 
e) tagság a kisebbség önkormányzatában, 
f) a kisebbség érdekében végzett társadalmi tevékenység, 
g) a kisebbség tagjaként való ismertség a településen, 
h) a kisebbség érdekében végzett egyéb, a kisebbséggel kapcsolatba hozható 
tevékenység. 
(6) A névjegyzékbizottság a kérelem átvételéről igazolást ad ki. 
 

115/G. § 
 
(1) A névjegyzékbizottság a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül egyszerű 
többséggel hozott határozattal dönt a kérelmező kisebbségi választói névjegyzékbe 
vételéről. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. 
(2) Nem lehet megtagadni a kérelmező kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételét, 
ha a kérelem tartalmazza a 115/F. § (4) bekezdésében foglalt adatokat. A 
névjegyzékbizottság döntése meghozatala során a 115/F. § (5) bekezdésben 
meghatározott, a polgár kisebbségi kötődésének megítélésére alkalmas nyilatkozatát 
figyelembe veszi.  
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(3) Meg kell tagadni a kérelmező kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételét, ha a 
kérelem elkésett, nem tartalmazza a 115/F. § (4) bekezdésében foglalt adatokat. A 
névjegyzékbizottság döntése meghozatala során a 115/F. § (5) bekezdésben 
meghatározott, a polgár kisebbségi kötődésének megítélésére alkalmas nyilatkozatát 
figyelembe veszi.  
(4) A névjegyzékbizottság a döntéstől számított 3 napon belül írásban értesíti a 
kérelmezőt a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételének ügyében hozott 
határozatáról. A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel iránti kérelemnek helyt 
adó határozat esetén tájékoztatni kell a kérelmezőt, hogy választójogát a helyi választási 
iroda vezetője ellenőrzi. A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt megtagadó 
határozatnak tartalmaznia kell a kisebbségi választói névjegyzékbe vétel 
megtagadásának indokát és annak bizonyítékait, valamint a határozattal szembeni 
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást is. 
(5) A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt megtagadó határozattal szemben a 
kézbesítést követő 3 napon belül a kérelmező lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz, 
Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani. A bíróság 
egyesbíróként jár el. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, a kérelmezőt felveszi a 
kisebbségi választói névjegyzékbe, egyébként a kifogást elutasítja. A bíróság döntéséről 
értesíti a névjegyzékbizottságot és a kérelmezőt. 
(6) A névjegyzékbizottság tagját kérelmére automatikusan fel kell venni a kisebbségi 
választói névjegyzékbe. 
 

115/H. § 
 
(1) A névjegyzékbizottság a választás évének június 10. napjáig átadja a helyi választási 
iroda vezetője részére a település kisebbségi választói névjegyzékét. A kisebbségi 
választói névjegyzéket a helyi választási iroda vezetője vezeti tovább. 
(2) A helyi választási iroda vezetője a kisebbségi választói névjegyzékben szereplő 
polgárok választójogát a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal 
nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása alapján az átvételétől számított 8 
napon belül ellenőrzi. A választójog ellenőrzése céljából a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok 
nyilvántartása összekapcsolható. 
(3) A helyi választási iroda vezetője törli a kisebbségi választói névjegyzékből azt, aki a 
településen nem rendelkezik választójoggal, és erről írásban haladéktalanul értesíti az 
érintett polgárt. A kisebbségi választói névjegyzékből való törlése ellen az erről szóló 
értesítés kézhezvételét követő három napon belül a 82. § szerint nyújthat be kifogást az 
érintett polgár. 
(4) A választópolgárt a szavazás helyéről, idejéről és módjáról – a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választására szóló értesítő megküldésével egyidejűleg – a 
helyi választási iroda vezetője kisebbségi értesítő megküldésével tájékoztatja. 
(5) Ha a választópolgár a lakóhelyét a névjegyzék elkészítése után megváltoztatta, a 
korábbi lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetője arról is tájékoztatja az új 
lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjét, ha a választópolgár a kisebbségi 
választói névjegyzékben szerepelt, feltéve, hogy az új lakcím szerinti településen sor 
került kisebbségi választás kitűzésére. Az új lakcím szerint illetékes helyi választási 
iroda vezetője az ilyen választópolgárt felveszi a kisebbségi választói névjegyzékbe. 
(6) A kisebbségi választói névjegyzékből törölni kell azt, akit a névjegyzékből töröltek. 
(7) A kisebbségi választói névjegyzék – az abban szereplő választópolgárok száma 
kivételével – nem nyilvános, abba csak 
a) a névjegyzékbizottság a kisebbségi választói névjegyzék összeállítása során, 
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b) a választási iroda tagjai a kisebbségi választói névjegyzék továbbvezetése, a 
kisebbségi értesítők elkészítése és megküldése során, 
c) választási bizottság és választási iroda tagjai az ajánlások ellenőrzése során, 
d) a választási bizottság és a választási iroda tagjai, valamint a bíróság a jogorvoslati 
eljárásban, 
e) a kisebbségi szavazatszámláló bizottság a szavazás során, 
f) az érintett személy a saját adatait illetően 
tekinthet be. A kisebbségi választói névjegyzékbe történt betekintésről nyilvántartást 
kell vezetni. 
 

115/I. § 
 
(1) A 115/E. §-ban, a 115/F. §-ban és a 115/G. § (1)-(4) bekezdésében foglalt feladatok 
végrehajtásának költségeit az országos önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 
(2) A kisebbségi választói névjegyzékre – a 115/B. §-ban foglalt korlátozásokkal – a 
névjegyzékre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 
 

Választási szervek 
 

115/J. § 
 
(1) A kisebbségi önkormányzati választásokon az alábbi választási bizottságok 
működnek: 
a) kisebbségi szavazatszámláló bizottság, 
b) helyi választási bizottság, 
c) területi választási bizottság, 
d) Országos Választási Bizottság. 
 
(2) A kisebbségi önkormányzati választásokon az alábbi választási irodák működnek: 
a) helyi választási iroda, 
b) országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 
c) területi választási iroda, 
d) Országos Választási Iroda. 
 
(3) A kisebbségi szavazatszámláló bizottság választott tagjai a 115/E. § (1) bekezdése 
szerinti névjegyzékbizottság tagjai, a 22. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat 
azonban reájuk is alkalmazni kell. Ha a választott tagok száma kevesebb mint három, 
vagy a választott és megbízott tagok száma a szavazás napját megelőző 15. napon 
együttesen kevesebb mint öt, akkor a 27. § szerint kell eljárni azzal, hogy a kisebbségi 
szavazatszámláló bizottság tagja ebben az esetben a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán választójoggal rendelkező személy lehet. 
(4) A kisebbségi jelölő szervezetek és a független kisebbségi jelöltek megbízottai a helyi 
választási bizottság ülésein saját kisebbségükkel kapcsolatos döntések meghozatalában 
teljes jogkörrel, egyéb kérdések megtárgyalásán tanácskozási joggal vehetnek részt. A 
tanácskozási joggal rendelkező tagokat a bizottság határozatképességének 
megállapításakor nem kell figyelembe venni. 
(5) A területi választási bizottságba és az Országos Választási Bizottságba csak az 
országos kisebbségi önkormányzat bízhat meg tagot, aki a bizottság munkájában a saját 
kisebbségével kapcsolatos döntések meghozatalában teljes jogkörrel, egyéb kérdések 
megtárgyalásán tanácskozási joggal vehet részt. A tanácskozási joggal rendelkező 
tagokat a bizottság határozatképességének megállapításakor nem kell figyelembe venni. 
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Ajánlás 
 

115/K. § 
 
(1) A helyi választási iroda a kisebbségi értesítővel együtt juttatja el a választópolgárok 
részére az ajánlószelvényeket. 
(2) Az ajánlószelvényre az ajánló választópolgár rávezeti a kisebbség megjelölését is. 
 

115/L. § 
 
(1) A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a jelöltet legkésőbb a 
szavazást megelőző 30. napon kell bejelenteni. 
(2) A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a listát 
legkésőbb a szavazást megelőző 26. napon kell bejelenteni a területi, illetőleg az 
Országos Választási Bizottságnál.  
(3) A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy korábban volt-e más kisebbség kisebbségi 
önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője. 
(4) A jelölt választójogát a választási bizottság a jelölt lakóhelye szerint illetékes helyi 
választási iroda vezetőjének megkeresése útján ellenőrzi, aki tájékoztatja a választási 
bizottságot, hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel-e a kisebbségi választói 
névjegyzékben. 

Szavazás 
 

115/M. § 
 
(1) Kisebbségenként és választástípusonként külön szavazólapot kell készíteni. 
(2) A települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapja tartalmazza a 
kisebbség megnevezését; a jelöltek családi és utónevét a helyi választási bizottság által 
kisorsolt sorrendben; az 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, a jelöltek 
neve előtt a szavazásra szolgáló kört, a jelölő szervezet nevét – a jelölő szervezet kérésére 
annak rövidítését is –, illetőleg a független jelölés tényét, valamint a szavazás módjára 
vonatkozó tájékoztatást. 
(3) A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választás szavazólapja 
tartalmazza a kisebbség megnevezését; a listák nevét a területi választási bizottság, 
illetőleg az Országos Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben; a listán induló 
jelöltek közül az első öt jelölt nevét a jelölő szervezet által bejelentett sorrendben; 
valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást. 
(4) A szavazólapot két nyelven (magyar nyelven és a kisebbség anyanyelvén) kell 
elkészíteni. A jelölt nevét csak a jelölt kérésére, a jelölő szervezet nevét csak a jelölő 
szervezet kérésére kell feltüntetni a kisebbség anyanyelvén is. 
(5) Közös jelölt, illetőleg közös lista esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet 
nevét fel kell tüntetni. 
(6) A kisebbségi szavazatszámláló bizottság a kisebbségi választói névjegyzékbe nem 
vehet fel választópolgárt. 
 

A szavazatok összesítése 
115/N. § 

 
(1) A területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a 
kisebbségi szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján a területi választási 
bizottság állapítja meg a szavazást követő három napon belül. 
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(2) Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a 
szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján az Országos Választási Bizottság 
állapítja meg a szavazást követő három napon belül.] 
 
 A Ve. a következő XII/A. és XII/B. fejezettel (115/B. §-115/U. §) egészül ki: 
 

„XII/A. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

115/B. § 

Az I-X. fejezet – a 9. §, a 12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14. § (1) és (3) bekezdése, a 15. § (1) 
és (3) bekezdése, a 45-50. §, a 72. § (7) bekezdése és a 76. § kivételével –, valamint a 112. § 
és a 115/A. § rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a 
jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 

A választás kitűzése 

115/C. § 

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást megelőző 65. napig 
kell kitűzni. A választás megtartását nem akadályozza, ha a kisebbségi választói jegyzékben 
szereplő választópolgárok száma a választás kitűzését követően 30 alá csökken. 

Szavazókörök 

115/D. § 

A szavazásra településenként önálló, az önkormányzati választásoktól eltérő szavazókört 
(szavazóköröket) kell kialakítani. 

A választójogosultság nyilvántartása 

115/E. § 

(1) A helyi választási iroda a választás évében május 31-ig levél útján tájékoztatja a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező, október 
1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való 
felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és megküldi részükre a 11. melléklet szerinti 
nyomtatványt. A tájékoztató szövegét a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyében illetékes 
kormányzati szerv az országos kisebbségi önkormányzatokkal egyezteti. 
(2) A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a választás évének július 15. napjáig lehet 
kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől a kérelemnek az 
önkormányzat épületében elhelyezett gyűjtőládába helyezésével. A kisebbségi választói 
jegyzékbe való felvétel levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb a választás évének július 
15. napjáig megérkezzen a helyi választási irodába. 
(3) A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a 11. melléklet szerinti 
nyomtatványon lehet benyújtani. 
(4) A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem tartalmazza a polgár 

a) családi és utónevét, 
b) születési családi és utónevét, 
c) lakóhelyét, 
d) személyi azonosítóját, 
e) nyilatkozatát arról, hogy az adott nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozik, továbbá 
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f) aláírását. 
(5) Ha a polgár több kisebbség választói jegyzékébe is kéri felvételét, valamennyi kérelme 
érvénytelen. 

115/F. § 

(1) A helyi választási iroda vezetője legkésőbb július 15-én határozattal dönt a kérelmező 
kisebbségi választói jegyzékbe vételéről. 
(2) A helyi választási iroda vezetője a kérelmező állampolgárságát és választójogát a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú 
polgárok nyilvántartása alapján ellenőrzi. A választójog ellenőrzése céljából a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása 
összekapcsolható. 
(3) Fel kell venni a kérelmezőt a kisebbségi választói jegyzékbe, ha a kérelem tartalmazza a 
115/E. § (4) bekezdésében foglalt adatokat, a kérelmező magyar állampolgár és a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik; 
ellenkező esetben a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt meg kell tagadni. 
(4) A helyi választási iroda vezetője haladéktalanul értesíti a kérelmezőt a kisebbségi 
választói jegyzékbe való felvételt megtagadó határozatáról. A kisebbségi választói jegyzékbe 
való felvételt megtagadó határozatnak tartalmaznia kell a kisebbségi választói jegyzékbe vétel 
megtagadásának indokát és annak bizonyítékait, valamint a határozattal szembeni jogorvoslati 
lehetőségről szóló tájékoztatást is. 
(5) A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt megtagadó határozattal szemben az erről 
szóló értesítés kézhezvételét követő három napon belül nyújtható be kifogás a helyi választási 
iroda vezetőjéhez A kifogásról a helyi választási iroda vezetője legkésőbb a kifogás 
beérkezését követő napon dönt. Ha a kifogásnak helyt ad, a kisebbségi választói jegyzéket 
módosítja. Ha a helyi választási iroda vezetője a kifogásnak nem ad helyt, a kifogást 
legkésőbb a beérkezését követő napon megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságnak. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, a kérelmezőt felveszi 
a kisebbségi választói jegyzékbe, egyébként a kifogást elutasítja. A bíróság döntéséről értesíti 
a helyi választási iroda vezetőjét és a kérelmezőt. 

115/G. § 

(1) A választópolgárokat a szavazás helyéről, idejéről és módjáról a helyi választási iroda 
vezetője kisebbségi értesítő megküldésével tájékoztatja. 
(2) A kisebbségi választói jegyzékből törölni kell azt, akit a névjegyzékből töröltek. 
(3) A kisebbségi választói jegyzék – az abban szereplő választópolgárok száma kivételével – 
nem nyilvános, abba csak 

a) a helyi választási iroda tagjai a kisebbségi választói jegyzék összeállítása, 
továbbvezetése, a kisebbségi értesítők elkészítése és megküldése során, 

b) a helyi választási bizottság és a helyi választási iroda tagjai a jelölt választójogának 
ellenőrzése során, 

c) a választási bizottság és a választási iroda tagjai, valamint a bíróság a jogorvoslati 
eljárásban, 

d) a szavazatszámláló bizottság a szavazás során, 
e) az érintett személy a saját adatait illetően 

tekinthet be. A kisebbségi választói jegyzékbe történt betekintésről nyilvántartást kell vezetni. 
(4) A kisebbségi választói jegyzéket a szavazás eredményének jogerőssé válását – a 
jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat esetén annak elbírálását – követően haladéktalanul meg 
kell semmisíteni. 
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(5) A kisebbségi választói jegyzékbe felvett kisebbségi választópolgárok száma közérdekű 
adat, azt a helyi választási iroda vezetője nyilvánosságra hozza, valamint az Országos 
Választási Iroda közzéteszi. 

115/H. § 

(1) A kisebbségi választói jegyzékbe a 115/F. § (1) bekezdésében megállapított határidőt 
követően – a jogorvoslati eljárások kivételével – nem vehető fel választópolgár. 
(2) A kisebbségi választói jegyzékre – a 115/B. §-ban és 115/G. §-ban foglalt korlátozásokkal 
– a névjegyzékre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.  

Választási szervek 

115/I. § 

(1) A települési kisebbségi önkormányzati választásokon az alábbi választási bizottságok 
működnek: 

a) szavazatszámláló bizottság, 
b) helyi választási bizottság, 
c) területi választási bizottság. 

(2) A települési kisebbségi önkormányzati választásokon az alábbi választási irodák 
működnek: 

a) helyi választási iroda, 
b) országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 
c) területi választási iroda, 
d) Országos Választási Iroda. 

(3) A szavazatszámláló bizottság tagja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán választójoggal rendelkező személy lehet. A kisebbségi jelölő szervezet a 
szavazatszámláló bizottságba nem bízhat meg tagot. 
(4) A kisebbségi jelölő szervezet megbízottja a helyi választási bizottság ülésein a saját 
kisebbségével kapcsolatos döntések meghozatalában teljes jogú tagként, egyéb kérdések 
megtárgyalásán tanácskozási joggal vehet részt. A tanácskozási joggal rendelkező tagot a 
bizottság határozatképességének megállapításakor nem kell figyelembe venni. 

Jelölés 

115/J. § 

(1) A jelölő szervezet bejelentéséhez csatolni kell annak alapszabályát, amely bizonyítja, hogy 
a törvényben meghatározott feltételnek megfelelően alapszabályában rögzített célja az adott 
nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete. 
(2) A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy 

a) a kisebbség képviseletét vállalja, 
b) a kisebbségi közösség nyelvét ismeri-e, 
c) a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismeri-e, 
d) korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy 

tisztségviselője. 
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmát bárki megismerheti. 
(4) A jelölt választójogát a helyi választási bizottság a jelölt lakóhelye szerint illetékes helyi 
választási iroda vezetőjének megkeresése útján ellenőrzi, aki tájékoztatja a helyi választási 
bizottságot, hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel-e a kisebbségi választói 
jegyzékben. 
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Szavazás 

115/K. § 

(1) Kisebbségenként külön szavazólapot kell készíteni. 
(2) A települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapja tartalmazza a kisebbség 
megnevezését; a jelöltek családi és utónevét a helyi választási bizottság által kisorsolt 
sorrendben; az 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, a jelöltek neve előtt a 
szavazásra szolgáló kört, a jelölő szervezet nevét – a jelölő szervezet kérésére annak 
rövidítését is –, valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást. 
(3) A szavazólapot két nyelven (magyar nyelven és a kisebbség nyelvén) kell elkészíteni. A 
jelölt nevét csak a jelölt kérésére, a jelölő szervezet nevét csak a jelölő szervezet kérésére kell 
feltüntetni a kisebbség nyelvén is. 
(4) Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni. 

A szavazatok összesítése 

115/L. § 

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a 
szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve(i) alapján a helyi választási bizottság állapítja meg. 
 

„XII/B. FEJEZET 
A TERÜLETI ÉS AZ ORSZÁGOS 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

115/M. § 

Az I. és II. fejezet, az V. fejezet – a 25. § kivételével –, az 51-53. § és az 55-58. §, a 65-71. §, 
valamint a X. és a XII/A. fejezet rendelkezéseit a területi és az országos kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásán a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően 
alkalmazni. 

A választás kitűzése 

115/N. § 

(1) A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását az 
Országos Választási Bizottság a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 
követő év márciusára, valamennyi kisebbség tekintetében azonos napra tűzi ki. 
(2) Az Országos Választási Bizottság – a választás kitűzésével egyidejűleg – megállapítja a 
megválasztható országos kisebbségi önkormányzatok létszámát, valamint azt, hogy mely 
kisebbségi jelölő szervezetek jogosultak listát állítani a területi és az országos kisebbségi 
önkormányzatok választásán. 

Szavazókörök 

115/O. § 

(1) A szavazásra azokon a településeken kerül sor, ahol a szavazás napján települési 
kisebbségi önkormányzat működik.  
(2) Az elektor azon a településen gyakorolhatja választójogát, ahol a települési kisebbségi 
önkormányzat tagjává választották. A szavazásra jogosult elektorokról a helyi választási 
bizottság elektori jegyzéket készít. 
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Választási szervek 

115/P. § 

(1) A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon az alábbi választási 
bizottságok működnek: 

a) helyi választási bizottság, 
b) területi választási bizottság, 
c) Országos Választási Bizottság. 

(2) A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon az alábbi választási 
irodák működnek: 

a) helyi választási iroda, 
b) országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 
c) területi választási iroda, 
d) Országos Választási Iroda. 

(3) A szavazatszámláló bizottság feladatait – a szavazatszámlálás kivételével – a helyi 
választási bizottság látja el. 

Jelölés 

115/R. § 

A listát legkésőbb a szavazást megelőző 26. napon kell bejelenteni. 

Szavazás 

115/S. § 

(1) A területi, illetőleg az országos kisebbségi önkormányzati választás szavazólapja 
tartalmazza a kisebbség megnevezését; a listák nevét a területi választási bizottság, illetőleg 
az Országos Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben; a listán induló jelöltek közül a 
megválasztható képviselők számának megfelelő számú jelölt nevét a kisebbségi jelölő 
szervezet által bejelentett sorrendben; valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást. 
(2) Szavazni a helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet. A szavazást le kell 
zárni, ha valamennyi elektor leadta szavazatát. 
(3) Az elektor a szavazólapot, illetőleg szavazólapokat borítékba zárja, amelyen fel kell 
tüntetni a kisebbség megnevezését. 

A szavazatok összesítése 

115/T. § 

(1) A szavazás lezárását követően a helyi választási bizottság felbontja az urnát, és a 
borítékokat – azok felbontása nélkül – kisebbségenként külön-külön szállítóborítékba zárja, 
amelyen feltünteti a benne lévő borítékok számát. A szállítóborítéko(ka)t haladéktalanul a 
területi választási bizottsághoz kell szállítani. 
(2) A területi választási bizottság – a szavazást követő napon, miután valamennyi érintett 
településről megérkeznek a szállítóborítékok – kisebbségenként megszámlálja a szavazatokat, 
és a szavazatszámlálás eredményéről – külön a területi és külön az országos kisebbségi 
önkormányzati választás tekintetében – jegyzőkönyvet állít ki. 
(3) A területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a területi 
választási bizottság állapítja meg. 
(4) Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról kiállított jegyzőkönyvet 
haladéktalanul az Országos Választási Bizottsághoz kell szállítani. 
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(5) Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a területi 
választási bizottságok jegyzőkönyvei alapján az Országos Választási Bizottság állapítja meg 
az azok beérkezését követő napon. 

A megüresedett mandátum betöltése 

115/U. § 

(1) Ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a mandátum 
megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet a területi 
választási bizottságnál, illetőleg az Országos Választási Bizottságnál. 
(2) Az időközi választást a képviselő-testület, illetőleg közgyűlés megbízatásának 
megszűnésétől számított négy hónapon belülre kell kitűzni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

43.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 70. § (2) bekezdésében a Ve. 149. 
§ k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Ve. 149. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "k) kisebbségi jelölő szervezet: [az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett 
olyan társadalmi szervezet – ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról 
szóló törvény szerint bejegyzett szervezetet –, amelynek alapszabályában rögzített célja 
egy adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete,] a kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásáról szóló törvény szerinti jelölő szervezet," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/98/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  

- a Külügyi biz.  
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

44.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 70. § (2) bekezdésében a Ve. 149. 
§ k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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 /(2) A Ve. 149. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "kisebbségi jelölő szervezet: [az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett 
olyan társadalmi szervezet – ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról 
szóló törvény szerint bejegyzett szervezetet –, amelynek alapszabályában rögzített célja 
egy adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete,] a kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásáról szóló törvény szerinti jelölő szervezet," 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

45.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 71. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "71. § (1) Az Öt. 9. § (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat 
testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint 
társulására ruházhatja.” 
 
(2) [Az Öt. 12. § (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a 
jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.”] 
 
Az Öt. 12. § (7) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„A települési kisebbségi önkormányzat elnöke az adott kisebbség helyi szószólójává válik, ha 
a települési kisebbségi önkormányzat tagja a 21/A. § szerint nem válik a települési 
önkormányzat tagjává.” 
 
(3) Az Öt. a következő 21/A. §-sal egészül ki: 
„21/A. § (1) A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a települési kisebbségi 
önkormányzat legtöbb szavazattal megválasztott tagja az (5) bekezdés szerint tett 
nyilatkozatával a képviselő-testület tagjává válik, ha a települési kisebbségi önkormányzat 
választásán legalább annyi választópolgár szavazott érvényesen, mint amennyi a települési 
önkormányzati általános választáson a kislistán mandátumhoz jutott jelöltekre leadott 
érvényes szavazatok száma átlagának 

a) a 600 vagy annál kevesebb lakosú településen a fele, 
b) az 5 000 vagy annál kevesebb lakosú településen az egyharmada, 
c) az 5 000-nél több lakosú településen az egynegyede. 
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(2) A 10 000-nél több lakosú településen a települési kisebbségi önkormányzat legtöbb 
szavazattal megválasztott tagja az (5) bekezdés szerint tett nyilatkozatával a képviselő-testület 
tagjává válik, ha a települési kisebbségi önkormányzat választásán legalább annyi 
választópolgár szavazott érvényesen, mint a települési önkormányzati általános választáson az 
egyéni választókerületekben megválasztott önkormányzati képviselőkre leadott érvényes 
szavazatok 

a) átlagának a kétszerese a 25 000 vagy annál kevesebb lakosú településen, 
b) átlaga az 50 000 vagy annál kevesebb lakosú településen, 
c) átlagának a fele a 100 000 vagy annál kevesebb lakosú településen, 
d) átlagának az egyharmada a 100 000-nél több lakosú településen. 

(3) Az (1), illetőleg a (2) bekezdés szerint a képviselő-testület tagjává vált képviselő a 
képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési 
képviselőnek tekintendő, és esküt tesz a képviselő-testület előtt. E képviselőt csak egyik – 
választása szerinti – minőségében illeti meg tiszteletdíj. 
(4) Az (1), illetőleg (2) bekezdésben foglalt esetben egyenlő szavazatszám esetén a képviselők 
között sorsolás dönt, amelyet a helyi választási bizottság végez el. 
(5) Az (1), illetőleg (2) bekezdésben foglalt esetben a települési kisebbségi önkormányzat 
legtöbb szavazattal megválasztott tagja a választást követő 8 naptári napon belül nyilatkozik, 
hogy a megbízatást vállalja-e. A határidő jogvesztő. Ha a jogosult határidőben nem tesz 
nyilatkozatot, vagy a megbízatást nem vállalja, a települési kisebbségi önkormányzat tagja 
nem válik a települési önkormányzat tagjává.” 
 
[(3)] (4) Az Öt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„24. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell 
választani. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a 
képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. 
(2) A bizottságba indokolt beválasztani a települési kisebbségi önkormányzat tagját, a 
feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi 
szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.” 
 
[(4)] (5) Az Öt. 38. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
„A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatokat.” 
 
(6) Az Öt. 62. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
„(9) Ha a fővárosban fővárosi kisebbségi önkormányzat alakul, a fővárosi közgyűlés köteles 
megalakítani kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát, amelynek munkájában a fővárosi 
kisebbségi önkormányzat elnöke állandó tanácskozási joggal vesz részt.” 
 
[(5)] (7) Az Öt. 70. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A megyei önkormányzat biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 
érvényesítését.” 
 
(8) Az Öt. 74. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Ha a megyében területi kisebbségi önkormányzat alakul, a megyei közgyűlés köteles 
megalakítani kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát, amelynek munkájában a megyei 
kisebbségi önkormányzat elnöke állandó tanácskozási joggal vesz részt.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

46.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 72. §-ában a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /72. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A helyi bíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetőleg 
települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, a megyei bíróság ülnökeit a megyei 
(fővárosi), megyei jogú városi közgyűlés és a [megyei (fővárosi)] területi kisebbségi 
önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A kerületi bíróságok ülnökeit a bíróság 
illetékességi területe szerinti települési önkormányzatok és a települési kisebbségi 
önkormányzatok képviselő-testületei, a Budakörnyéki Bíróság ülnökeit a Pest Megyei 
Közgyűlés és a Pest megyei kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. 
A megyei bíróság és a munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi), megyei jogú városi 
közgyűlés és a [megyei (fővárosi)] területi kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei 
választják meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

47.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 74. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "74. (2) A [Ve. 1. melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép, a] Ve. 8. melléklete 
helyébe e törvény 3. melléklete lép, egyidejűleg a Ve. az e törvény 4. mellékletét képező 8/A. 
melléklettel, valamint az e törvény 5. mellékletét képező 11. melléklettel egészül ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
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- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

48.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 75. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "75. § Ahol [a] jogszabály „helyi kisebbségi önkormányzat” fogalmat használ, ott 
értelemszerűen „települési kisebbségi önkormányzat” vagy „megyei, fővárosi kisebbségi 
önkormányzat” fogalmat kell érteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/97. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.   

- a Külügyi biz.  
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

49.   Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "76. § (1) E törvény [2005. január 1-én] a kihirdetését követő 30. napon lép 
hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 

50.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény 1-26. §-át első alkalommal a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2006. évi általános választásával egy napon tartott települési kisebbségi 
önkormányzati választásokon és az azt megelőző választási eljárás során kell alkalmazni 
azzal, hogy az e törvény hatálybalépését megelőzően bejegyzett jelölő szervezet állíthat 
jelöltet, illetőleg listát." 
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Indokolás: Lásd a T/9126/96/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

51.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. §-át új (4) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(4) E törvény hatálybalépése az azt megelőzően alakult kisebbségi települési 
önkormányzatok megbízatását és jogállását nem érinti; rájuk az e törvény kihirdetésekor 
hatályban volt rendelkezéseket kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

52.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. § (4) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "a) a Nekt. [preambulumának negyedik bekezdéséből a „magyar 
állampolgárságú”, a hetedik bekezdéséből a „mint magyar állampolgároknak” 
szövegrésze, az 1. § (2) bekezdéséből a „tagjai magyar állampolgárok” szövegrésze, a] 2. 
§-a, a 32-34. §-a, [az V. fejezete (40., 41. §-a és címe),] a 45. § (2) bekezdése, az 56. § 
második mondata, az 59. § (5) bekezdése, a 61. § (3) és (4) bekezdése, a 62. § (2) és (3) 
bekezdése, a 63. § [(3),] (4) és (6) bekezdése;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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53.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. § (4) bekezdés b) és k) 
pontjának a következő módosítását, valamint új l) és m) ponttal történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 /(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 

 "b) [az Öt. 12. § (7) bekezdése,] a 98. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , helyi 
kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok”, (3) és (4) 
bekezdésének bevezető szövegében, valamint 99. § (3) bekezdésében a „ , helyi 
kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzat” szövegrész;" 

 "k) a Ve. XII. fejezetének címéből a „ , valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 
tagjainak” szövegrész; 100. §-ából a „ , valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 
tagjainak” szövegrész; 101. §-ának c) pontjából a „ , valamint a helyi kisebbségi 
önkormányzati képviselők választása” szövegrész; 108. §-a; 109. §-a; a 110. § (1) 
bekezdésének a)-c) pontjából és (2) bekezdéséből az „ , a helyi kisebbségi 
önkormányzati” szövegrész, valamint (3) bekezdése; 112. §-ából és 113. §-ának (2) 
bekezdéséből az „és a helyi kisebbségi önkormányzati” szövegrész; 114. §-a és az 
előtte lévő „A helyi kisebbségi önkormányzati választás kitűzése” alcím; 115. §-ának 
(3) bekezdése; 149. §-a h) pontjából a „helyi” szövegrész, továbbá j) pontja; 163. §-a, 
164. §-a és 166. §-a;

 l) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ának e) pontjában 
a „ , a kisebbségi települési önkormányzattól” szövegrész;  

 m) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdésének d) 
pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében a „ , a kisebbségi települési önkormányzat” 
szövegrész." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

54.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. §-át új (5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(5) Az Öt. 98. § (4) bekezdésében a „szerveik” szövegrész helyébe a „szervei” szöveg 
lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
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- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

55.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) Az [59/A]54. § rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követő naptári év 
december 31-ig kell végrehajtani. A végrehajtásról a Kormány gondoskodik." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

56.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 76. §-át új (6) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(6) Az országos kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési szervként történő 
gazdálkodásának feltételeit 2008. január 1-től kell biztosítani. A végrehajtásról a Kormány 
gondoskodik." 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

57.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 2. számú mellékletének az 
elhagyását javasolja: 
 

"[2. melléklet a 2004. évi ……. törvényhez 
 

„1. számú melléklet az 1997. évi C. törvényhez 

A választási szervek tagjai által tett eskü szövege 
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"Én ...................................................................... esküszöm, hogy az Alkotmány és a 
választásra, népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit megtartom és megtartatom. Tisztemet és megbízatásomat a Magyar 
Köztársaság javára, legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen teljesítem. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 

Isten engem úgy segéljen!" 

A kisebbségi névjegyzékbizottság tagjai által tett eskü szövege 

"Én ...................................................................... esküszöm, hogy az Alkotmány és a 
választásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartom és megtartatom. 
Tisztemet és megbízatásomat a Magyar Köztársaság javára, legjobb tudásom szerint, 
lelkiismeretesen teljesítem. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!"]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja

- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

58.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 5. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolja: 
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"5. melléklet a 2004. évi ……. törvényhez 

„11. számú melléklet az 1997. évi C. törvényhez 

[Kisebbségi választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem∗

Családi név:  

Utónév:  
Születési családi név:  

Születési utónév:  
Személyi azonosító: - -  

Lakóhely: irányítószám 
 település 

 út, utca, tér stb. 

 szám emelet ajtó 
 
Kijelentem, hogy a ………………………. közösség tagja vagyok. Ennek alátámasztására nyilatkozom, 
hogy a kisebbség 

 nyelvét ismerem 
 kultúráját, hagyományait ismerem 

 társadalmi szervezetének tagja vagyok 

 társadalmi szervezetében választott tisztséget töltök / töltöttem be 

 önkormányzatának tagja vagyok / voltam 

 érdekében társadalmi tevékenységet végzek 

 tagjaként a településen ismert vagyok 

 érdekében egyéb, a kisebbséggel kapcsolatba hozható tevékenységet végzek 
 
Kelt: ______________________________________ Aláírás: _______________ 

A kérelmet benyújtották: év hónap napján. Aláírás: _____________________ 

A névjegyzékbizottság döntése: 

A választópolgárt a kisebbségi választói névjegyzékbe felveszem: A kérelmet elutasítom:  *  
  Indok: 
Kelt: ________________________________________________ Aláírás: ______________________________ 

A névjegyzékbizottság tölti ki! 

                                                 
∗ A kérelem elutasítását a határozatban indokolni kell. 
A kérelem magyar nyelven és a kisebbség nyelvén készül.]” 
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Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem 

Családi név:  

Utónév:  
Születési családi név:  

Születési utónév:  
Személyi azonosító: - -  

Lakóhely: irányítószám 
 település 

 út, utca, tér 
stb. 

 szám emelet ajtó 
 
Kijelentem, hogy az alább megjelölt kisebbségi közösség tagja vagyok. (CSAK EGY KISEBBSÉG 
JELÖLHETŐ MEG!) 
 

 bolgár  cigány  görög 
 horvát  lengyel  német 
 örmény  román  ruszin 
 szerb  szlovák  szlovén 

  ukrán  

Kérem felvételem a kisebbségi választói jegyzékbe!" 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/96/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  támogatja 

- a Külügyi biz. támogatja 
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

59.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 5. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolja: 
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"5. melléklet a 2004. évi ……. törvényhez 

„11. számú melléklet az 1997. évi C. törvényhez 

[Kisebbségi választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem∗

Családi név:  

Utónév:  
Születési családi név:  

Születési utónév:  
Személyi azonosító: - -  

Lakóhely: irányítószám 
 település 

 út, utca, tér stb. 

 szám emelet ajtó 
 
Kijelentem, hogy a ………………………. közösség tagja vagyok. Ennek alátámasztására nyilatkozom, 
hogy a kisebbség 

 nyelvét ismerem 
 kultúráját, hagyományait ismerem 

 társadalmi szervezetének tagja vagyok 

 társadalmi szervezetében választott tisztséget töltök / töltöttem be 

 önkormányzatának tagja vagyok / voltam 

 érdekében társadalmi tevékenységet végzek 

 tagjaként a településen ismert vagyok 

 érdekében egyéb, a kisebbséggel kapcsolatba hozható tevékenységet végzek 
 
Kelt: ______________________________________ Aláírás: _______________ 

Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem 

A kérelmet benyújtották: év hónap napján. Aláírás: _____________________ 

A névjegyzékbizottság döntése: 

A választópolgárt a kisebbségi választói névjegyzékbe felveszem: A kérelmet elutasítom:  *  
  Indok: 
Kelt: ________________________________________________ Aláírás: ______________________________ 

A névjegyzékbizottság tölti ki! 

Családi név:  

Utónév:  

                                                 
∗ A kérelem elutasítását a határozatban indokolni kell. 
A kérelem magyar nyelven és a kisebbség nyelvén készül.]” 
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Születési családi név:  

Születési utónév:  
Személyi azonosító: - -  

Lakóhely: irányítószám 
 település 

 út, utca, tér 
stb. 

 szám emelet ajtó 
 
Kijelentem, hogy az alább megjelölt kisebbségi közösség tagja vagyok. (CSAK EGY KISEBBSÉG 
JELÖLHETŐ MEG!) 
 

 bolgár  cigány  görög 
 horvát  lengyel  német 
 örmény  román  ruszin 
 szerb  szlovák  szlovén 

  ukrán  

Kérem felvételem a kisebbségi választói jegyzékbe! 
 
Kelt: Aláírás: " 
 

Indokolás: Lásd a T/9126/98/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.  

- a Külügyi biz.  
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2005. június 7. 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke  

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

 
Németh Zsolt s.k., 

a Külügyi bizottság elnöke 
Dr. Jánosi György s.k., 

az Oktatási bizottság elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

 bizottság elnöke 
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