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9. melléklet a 2016. évi …. törvényhez 

A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 
 
I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 
  

A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) 
számára. E melléklet szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az 
átalakult nemzetiségi önkormányzatot is. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze:  

- működési támogatásból és  
- feladatalapú támogatásból. 

 
1. Működési támogatás  
 
ELŐIRÁNYZAT:  

 
 1 568,5 millió forint 

 
Fajlagos összeg:     391 000 Ft/év 

 
Egész éves támogatásra a 2017. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi 

nemzetiségi önkormányzat jogosult. 
 

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a 
településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó 
kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven 
főt. 

 
A területi nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg  

- 200%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi 
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de 
legfeljebb húsz, 

- 400%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi 
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a 
húszat. 
 

2. Feladatalapú támogatás 

 
ELŐIRÁNYZAT:   1 568,5 millió forint 

 
 A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely 

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi 
ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és 

- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző 
pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a 
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 
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a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2017. január 15-éig benyújtja. E benyújtási 
határidő elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal e dokumentumokat 
2017. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) részére. 
 

A jegyzőkönyvek alapján a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi 
feladatokkal kapcsolatos döntéseit – az alábbi táblázat feltételeit figyelembe véve – értékeli, 
és megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató 
pontszámot.  
 

Nemzetiségi feladat megnevezése 

Lehetséges 
pontérték 

(döntésenként) 

A feladatra 
megállapítható 

maximális 
pontszám 

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok: 
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a 

nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok 
érvényesítése, 

- a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi 
felzárkózás érdekében folytatott tevékenység, 

- az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok, 
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén 

ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények 
tevékenységével kapcsolatos feladatok, 

- a nemzetiségi közösség sajátos kulturális 
önazonosságának megerősítése, 

- a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, 
médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése. 

0-5 30 

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő 
feladatok: 
- kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok, 
- hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-

ügyekkel összefüggő intézményalapítói, 
intézményfenntartói, szervezési feladatok, 

- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a 
nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási 
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését 
szolgáló tevékenység, 

- a nemzetiségi közösségnek az adott településhez 
kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok, 

- saját alapítású vagy fenntartású (esetleg 
társfenntartásban működő) közművelődési 
intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával 
kapcsolatos feladatok, 

- más fenntartó által működtetett nemzetiségi 
közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, 
médiával való együttműködés, 

- anyaországi kapcsolattartás, 
- a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi 

önkormányzat működési területén megvalósuló 
kulturális jellegű programok szervezése. 

0-5 50 

3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok: 0-5 20 



3 

 

- nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés, 
- helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása, 
- társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással 

kapcsolatosan más szervekkel való együttműködés. 

Elérhető pontszám összesen: 100 

 
Az előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok között – 

az önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi 
önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A támogatás fajlagos összegét a 
megállapított keretösszeg és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott 
összes pontszám hányadosaként kell a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön meghatározni.  

 
A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszámot és a meghatározott 

fajlagos támogatási összeg szorzata.  
 

II. Országos nemzetiségi önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és a 

nemzetiségi média támogatása 

 
1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

 
ELŐIRÁNYZAT:   1 599,7 millió forint 

 

Nemzetiségek tekintetében az előirányzat megosztása a következő: 

 millió forint 

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média                                     55,2 

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média    62,9 

3 Országos Horvát Önkormányzat és Média                                     178,0 

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média    256,9 

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média   107,5 

6 Országos Roma Önkormányzat és Média                                      361,2 

7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média                                  72,0 

8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 

9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 

11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 

12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 

13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 
 
A támogatás az – Njtv. alapján létrehozott – országos nemzetiségi önkormányzatot a 

működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média feladatainak ellátásához 
kapcsolódóan illeti meg. 
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2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT:   970,8 millió forint 

 

Nemzetiségek tekintetében az előirányzat megosztása a következő: 

 millió forint 

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények  58,8 

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények  19,5 

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények  104,4 

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények  196,5 

5 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények  40,8 

6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények  165,9 

7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények  30,8 

8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények  27,0 

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények  163,5 

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények  58,4 

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények  69,2 

12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények  21,5 

13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények  14,5 
 

A támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117-122. §-okban foglalt 
közfeladatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati intézmények 
fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.  

III. Kiegészítő szabályok 

1. Általános szabályok 
 
a) Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a megszűnését követő hónap első 
napjától nem illeti meg az I.1. pont szerinti működési támogatás időarányos része és az I.2. 
pont szerinti feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően 
kötelezettségvállalással nem terhelt része. 

b) A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) a minisztert 2017. január 10-éig 
tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról. 

c) A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat az I.1. pont szerint megillető támogatás 
összegét 2017. január 20-áig a honlapján közzéteszi. 

d) A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást, a támogatást  megalapozó feladatmutató 
pontszámokat és a támogatás fajlagos összegét 2017. április 15-éig a honlapján közzéteszi. 

e) E melléklet szerinti támogatások tekintetében a Kincstár által benyújtható beszedési 
megbízások teljesítése céljából a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzat köteles a 
beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni. 
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Ennek elmulasztása esetén a miniszter a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatot e 
melléklet szerint megillető támogatási összeg folyósítását a kötelezettség teljesítéséig 
felfüggeszti. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, a miniszter erről szóló értesítése 
alapján, a fizetési számlákat beszedési megbízás alapján a Kincstár megterheli. 

f) A II. pont szerinti támogatások esetében az országos nemzetiségi önkormányzat a 
közgyűlés által elfogadott, tárgyévre vonatkozó költségvetését annak elfogadását követő 
tizenöt naptári napon belül megküldi a miniszter részére. 

g) E melléklet szerint 
ga) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által 

költségvetési szervként vagy nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettől 
átvett, vagy más szervezettel közösen működtetett, nyilvántartásba vett szervezet; 

gb) nemzetiségi média: az a nemzetiségi időszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi 
önkormányzat alapított vagy – nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – 
amelynek alapítójával és kiadójával az országos nemzetiségi önkormányzat a lap 
működésének támogatására megállapodást kötött, továbbá az az elektronikus médium, 
amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi 
önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és működtetőjével az országos 
nemzetiségi önkormányzat a médium működésének támogatására megállapodást kötött. 
 

2. A támogatás folyósítására vonatkozó szabályok 
 
a) A miniszter az I.1. pont szerinti támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig folyósítja a 
Kincstár útján. 

b) A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást két egyenlő részletben, április 30-áig és 
augusztus 15-éig folyósítja a Kincstár útján. 

c) A miniszter a II. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő részletekben, a 
költségvetési év első negyedéve tekintetében január 31-éig, ezt követően minden negyedév 
első hónapjának 15. napjáig folyósítja a Kincstár útján.  
 
3. A támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

a) Az I.1. pont szerinti támogatás 2017. december 31-éig, az I.2. pont szerinti támogatás 2018. 
december 31-éig használható fel. 

b) Az I.1. pont szerinti támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével 
közvetlenül összefüggő – az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre és az I.2. pont 
szerinti nemzetiségi feladatokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az 
„Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi 

közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és 

támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés 

– hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő 
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

c) Az I.2. pont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok 

ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, 
„Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – 

hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
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d) A helyi nemzetiségi önkormányzat az I.2. pont szerinti támogatásról, annak felhasználását 
követő 45 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 15-éig szakmai és pénzügyi 
beszámolót nyújt be a miniszter számára, melynek elfogadásáról a miniszter a honlapján 
történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot. 

e) Az országos nemzetiségi önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi média a II. 
pont szerinti támogatásokat a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a 
működéséhez és az Njtv. 117-122. §-okban foglalt közfeladatai ellátásához, valamint a 
közfeladat-ellátás fejlesztésére használhatja fel a támogatói okiratban rögzített határidőig. A 
támogatói okirat közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. 

 f) Az I. és II. pont szerinti támogatások esetében a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges 
a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt. 

g) A II. pont szerinti támogatás esetében a miniszter 2018. május 31-ig a honlapján közzétett 
ellenőrzési terv szerint az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalában lefolytatott 
helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását és felhasználását. 

h) A II. pont szerinti támogatások esetén az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa 
fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, az időszaki 
lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás felhasználásáról elkülönített 
számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek megfelelően.  

i) A II. pont szerinti támogatások esetén az országos nemzetiségi önkormányzat a 
zárszámadása elfogadását követően tizenöt napon belül a zárszámadásról szóló közgyűlési 
előterjesztést és határozatot, valamint részletes szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a 
miniszter számára. A beszámoló tartalmazza a támogatás felhasználásáról szóló szöveges 
összefoglalót nemzetiségi intézményenként a következő rovatok szerinti bontásban:  

- foglalkoztatottak személyi juttatásai, 
- külső személyi juttatások, 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 
- dologi kiadások, 
- egyéb működési célú kiadások, 
- beruházások, 
- felújítások, 
- egyéb felhalmozási célú kiadások. 

Az országos nemzetiségi önkormányzat a beszámoló benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik 
arról, hogy a beszámoló teljes körű, a valóságnak megfelel és az abban feltüntetett adatokat 
alátámasztó dokumentumok az országos nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére állnak.  
 

 


