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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény módosításáról szóló T/10303. számú törvényjavaslathoz az alábbi  részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Nek. tv. 5. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Nek. tv. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Azokon a településeken,  ahol  valamely nemzetiségnek a  [legutolsó]legutóbbi népszámlálás
során regisztrált  aránya eléri  a húsz százalékot,  az  érintett  települési  nemzetiségi  önkormányzat
kérésére  a  helyi  köztisztviselői  és  közalkalmazotti,  valamint  közjegyzői  és  bírósági  végrehajtó
állások betöltése során – az általános szakmai követelmények megtartása mellett – biztosítani kell
az adott nemzetiség anyanyelvét is ismerő személy alkalmazását.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Nek. tv. 6. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A Nek. tv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Azokon a településeken,  ahol  valamely nemzetiségnek a  [legutolsó]legutóbbi népszámlálás
során  regisztrált  aránya  eléri  a  tíz  százalékot,  a  helyi  önkormányzat  által  fenntartott  vagy
finanszírozott  médiaszolgáltató  –  az  illetékességi  területén  működő  települési  nemzetiségi



önkormányzat kérésére – rendszeres nemzetiségi közszolgálati műsort biztosít az adott településen
élő nemzetiségi közösség anyanyelvű tájékoztatása érdekében. A rendelkezés a helyi önkormányzat
által kiadott vagy finanszírozott sajtótermékre is vonatkozik.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - Nek. tv. 6. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Nek. tv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az 5. § [(5)-(6) bekezdés ](5) és [a 6. § ](6) bekezdése, valamint az (1)-(4) bekezdés szerinti
nyelvhasználati jogok gyakorolhatóságát a települési nemzetiségi önkormányzat mellett a települési
székhelyű nemzetiségi egyesület is kezdeményezheti.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés - Nek. tv. 6. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Nek. tv. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a településen, a  [legutolsó]legutóbbi népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra
vonatkozó  kérdéseire  nyújtott  adatszolgáltatás  nemzetiségenként  összesített  adatai  szerint
nemzetiséghez  tartozó  személyek  élnek  –  az  érintett  nemzetiség  települési  nemzetiségi
önkormányzata,  települési  székhelyű  nemzetiségi  egyesülete  kezdeményezésére  –  a  képviselő-
testület biztosíthatja az 5. §  [(5)-(6) bekezdés ](5)  és  [a 6. § ](6) bekezdése, valamint az  (1)-(4)
bekezdés szerinti nyelvhasználati jogokat.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Nek. tv. 22. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Nek. tv. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást, – a roma nemzetiség esetében a (3) bekezdés szerinti igénynek
megfelelően  –  ha  ezt  ugyanahhoz  a  nemzetiséghez  tartozó  legalább  nyolc  (gyermek)  tanuló
törvényes  képviselője  a  fenntartótól  kérte,  és  az  óvodai  csoport,  iskolai  osztály  a  nemzeti
köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján megszervezhető. A fenntartó kevesebb jelentkező
esetén is indíthat nemzetiségi osztályt, csoportot.”

Módosítópont sorszáma: 6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nek. tv. 25. § (6) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Nek. tv. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  A fenntartói  jog  átadásával  együtt  a  köznevelési  intézmény  nevelési-oktatási  feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a feladatátvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb a
nevelési, illetve a tanév kezdetéig ingyenesen [– ]a [125. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – a ]
fenntartó  nemzetiségi  önkormányzat  tulajdonába  kell  adni,  azzal,  hogy  a  vagyonelemek
tulajdonjoga visszaszáll az eredeti tulajdonosra akkor, ha”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Nek. tv. 39. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Nek. tv. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kulturális feladat átadásával együtt a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a
feladatátvételt követően haladéktalanul, de legfeljebb hat hónapon belül ingyenesen [– a 125. § (5)
bekezdésében  foglalt  kivétellel  –  ]az  átvevő  vagyonkezelésébe  kell  adni  mindaddig,  amíg  a
kulturális közfeladatnak az átvevő részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Nek. tv. 56. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Nek. tv. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdéstől eltérően települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor
is  ki  kell  tűzni,  ha  a  településen  az  adott  nemzetiséghez  tartozó  személyek  száma  –  a
[legutolsó]legutóbbi népszámlálásnak  az  adott  nemzetiséghez  tartozásra  vonatkozó  kérdéseire
nyújtott  adatszolgáltatás  nemzetiségenként  összesített  adatai  szerint  –  a  huszonöt  főt  eléri,  és  a
településen adott nemzetiségi önkormányzat működik.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Nek. tv. 67. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

15. §

A Nek. tv. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem
osztott mandátum betöltetlen marad. Eredménytelen a választás, ha a kiosztott mandátumok száma
nem éri el az 51.  [§]§-ban és  az  52. §-ban meghatározott képviselői helyek számának több, mint
felét.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (4) bekezdés - Nek. tv. 80. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Nek. tv. 80. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha  [az (1)-(4)]a (2)-(4) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére határidőben nem kerül
sor, a fővárosi és a megyei kormányhivatal eljárást folytat le, ennek keretében egyeztetést tart a
felek között. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással a
nemzetiségi önkormányzat közigazgatási pert indíthat.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (3) bekezdés - Nek. tv. 81. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Nek. tv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nemzetiségi intézmények esetében:
a)  a  [közalkalmazotti  jogviszonyról]közalkalmazottak  jogállásáról szóló  törvény hatálya  alá
tartozó vezetőinek megbízására (vezetői megbízás visszavonására),

– ha nem az adott nemzetiség önkormányzata gyakorolja a megbízási, illetve munkáltatói jogot –,
valamint  a  nemzetiséghez  tartozók  oktatási  és  kulturális  önigazgatására  is  kiterjedő  fenntartói
döntés meghozatalára csak az adott nemzetiség önkormányzata egyetértésével, egyházi köznevelési
intézmény  vagy  egyházi  felsőoktatási  intézmény  esetében  az  adott  nemzetiség  önkormányzata
véleményének kikérésével kerülhet sor. Érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az
érintett területi, ennek hiányában az országos önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség
helyi egyesületeinek véleményét ki kell kérni.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Nek. tv. 88/A. § nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Nek. tv. a következő 88/A. §-sal egészül ki:

„88/A. §

A nemzetiségi önkormányzat működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat
határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat legalább az alábbiakról rendelkezik:”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (1) bekezdés - Nek. tv. 102. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

(1) A Nek. tv. 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik
b) a 87. § (3) [bekezdése miatt ]bekezdésében foglaltak alapján kiírt időközi választás napján,”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (1) bekezdés - Nek. tv. 102. § (1) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

(1) A Nek. tv. 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik
i) a képviselő-testület, közgyűlés feloszlásával,”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés - Nek. tv. 102. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Nek. tv. 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a)-f) és  [h)-j)]j) pontja esetén a képviselő-testület,  közgyűlés határozatban
állapítja  meg  a  képviselői  megbízatás  megszűnését.  Határozatát  a  döntéshozatalt  követő
munkanapon megküldi”
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Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Nek. tv. 104. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A Nek. tv. 104. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése három tagból vagy öt tagból álló
bizottságot  (bizottságokat)  hozhat  létre.  Az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  [kötelező  ]
kötelezően létrehozandó bizottsága a pénzügyi bizottság.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Nek. tv. 108. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Nek. tv. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés  [b)–c)]b) és e)-f) pontja esetén a képviselő-testület, közgyűlés határozatban
állapítja meg az elnöki megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon
megküldi”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (1) bekezdés - Nek. tv. 117. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1) A Nek. tv. 117. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az országos nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:)

„e) az 56. § (1) [bekezdés]bekezdése szerinti javaslat megtétele.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (2) bekezdés - Nek. tv. 117. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Nek. tv. 117. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  elláthatja  továbbá  a  116.  §  (1)
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[bekezdésben]bekezdésében felsorolt közfeladatokat, valamint az érintett miniszter engedélyével
szociális ellátó intézmény alapítására és fenntartására jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés - Nek. tv. 123. § (4) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Nek. tv. 123. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(A hivatalvezető)

„f) a közgyűlés felé történő utólagos beszámolása mellett, az elnök megbízatása megszűnésének
napjától  az  új  elnök  megválasztásának  napjáig  –  az  alapvető  munkáltatói  jogok  gyakorlása
kivételével – kizárólag  [a működéshez ]az országos nemzetiségi önkormányzat  működéséhez
szükséges  tárgyévi  kiadási  előirányzatai  terhére  vonatkozó  kötelezettségvállalás  gyakorlására
jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - Nek. tv. 140. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A Nek. tv. 140. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  önkormányzat  vagy  a  képviselő-testület,  közgyűlés  megbízatásának  megszűnésével
egyidejűleg az elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök  [– a 141. § (1) bekezdésében
meghatározott határidőn belül – ]elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon,
ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek,
közgyűlésnek[,  ].  Ha  a  képviselők  [számának]száma a  [testület  működéséhez  ]működéshez
szükséges létszám alá  [csökkenése esetén ]csökken  vagy  [ha ]nem alakul új  képviselő-testület,
közgyűlés, az elszámolási kötelezettség a települési és területi nemzetiségi önkormányzat esetén a
fővárosi  és  megyei  [kormányhivatalnak]kormányhivatal,  országos  nemzetiségi  önkormányzat
esetén az országos önkormányzati [hivatalnak]hivatal felé áll fenn.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § - Nek. tv. 151. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

42. §

A Nek. tv. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2)  A nemzetiségpolitikáért  felelős  miniszter  –  az  (1)  bekezdés  e)  pontjában  foglalt  ösztöndíj
vonatkozásában  –  az  ösztöndíjkérelem  elbírálása,  az  ösztöndíj  folyósításának  és  az  egyéb
jogszabályban meghatározott jogosultsági követelmények ellenőrzése céljából kezeli

a)  a  tanuló  természetes  személyazonosító  és  nemzetiséghez  tartozásra  vonatkozó  különleges
adatait,”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Nek. tv. 164. §
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A Nek. tv. a következő 164. §-sal egészül ki:

„164. §

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló […]2020. évi  ….
törvény  (a  továbbiakban:  Módtv2.)  hatálybalépését  megelőzően  történt,  a  25.  §  (6)
[bekezdés]bekezdése,  illetve  a  39.  §  (3)  [bekezdés]bekezdése szerinti  feladatátvétel  esetén,  a
Módtv2.-vel  megállapított  25.  §  (6)  [bekezdés]bekezdése szerinti  tulajdonátruházási  szerződést,
illetve a 39.  § (3)  [bekezdés]bekezdése szerinti  vagyonkezelői szerződést legkésőbb a Módtv2.
hatálybalépését követő hat hónapon belül meg kell kötni.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. §
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A Nek. tv. [242. §-a helyébe ]a következő [rendelkezés lép:]165. §-sal egészül ki:

[„242. §

A 115. § (2) és (3) bekezdését első alkalommal a Módtv2. hatálybalépését követő nemzetiségi
önkormányzati képviselők általános választása eredményeként létrejövő új helyi nemzetiségi
önkormányzatokra kell alkalmazni.”]

„165. §

A 115.  §  (2)  és  (3)  bekezdését  első alkalommal  a  Módtv2.  hatálybalépését  követő  nemzetiségi
önkormányzati  képviselők  általános  választása  eredményeként  létrejövő  új  helyi  nemzetiségi
önkormányzatokra kell alkalmazni.”
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Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

45. §

A Nek. tv.
a) preambulumában az „Egyezségokmányára,” szövegrész helyébe az „Egyezségokmányára, az
Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére és 3. cikkének (3) bekezdésére,” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

45. §

A Nek. tv.
c)  5.  §  (5)  [bekezdésben]bekezdésében és  [a  ]6.  §  (1)  [bekezdésben]bekezdésében a
„népszámlálás” szövegrész helyébe a [„legutolsó]„legutóbbi népszámlálás” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. §
Módosítás jellege: módosítás

46. §

Hatályát veszti a Nek. tv.
a) 6. § (2) bekezdése,
b) 112. § (2) bekezdése[.],
c) 125. § (5) bekezdése,
d) 242. §-a.

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
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5. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
6. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
8. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
9. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
10. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
11. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
12. A technikai jellegű módosítás egyértelművé teszi, hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezeti
és működési szabályzata kiterjedhet olyan további tárgykörökre is, melyek a 88/A. §-ban nincsenek
felsorolva. 
13. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
14. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
15. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
16. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
17. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
18. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
19. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
20. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
21. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
22. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
23. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
24. Kodifikációs pontosítást tartalmaz, a rendelkezést – tartalmára tekintettel – a Nek. tv. Átmeneti
rendelkezések alcímében indokolt elhelyezni.
25. A módosítás a jogrendszer egységességét szolgálja, mivel az Európai Unióról szóló szerződés 2.
cikke  és  3.  cikkének  (3)  bekezdése  azon  jelentős  nemzetközi  dokumentumokban  foglalt
rendelkezések  közé  tartoznak,  amelyek  a  nemzetiségek  védelmét  szolgálják.  Indokolt  ezért  az
ezekre történő utalással kiegészíteni a Nek. tv. preambulumát. 
26. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
27. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
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