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Összegző jelentés

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/16200.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2021.  június  3-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. június 3-án lezárta.

Budapest, 2021. június 3.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló
T/16200. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/16200/2. számú részletes vitát

lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Njtv.: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16200/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Njtv. 117/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Njtv. a következő 117/A. és 117/B. §-sal egészül ki:

„(2)  A  közigazgatási  nemperes  eljárást  az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  törvényességi
felügyeletét ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal útján kell megindítani. A kérelmet úgy kell
benyújtani,  hogy az legkésőbb a 117/A. § (1) bekezdése szerinti döntés közzétételétől számított
harmadik naptári  napon megérkezzen a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.  A kérelemhez a
döntésről  készült  jegyzőkönyv  kivételével  minden  bizonyítékot  mellékelni  kell.  A fővárosi  és
megyei  kormányhivatal  a  jogorvoslati  kérelmet  és  mellékleteit,  valamint  a  döntésről  készült
jegyzőkönyvet a közgyűlés döntésének közzétételét követő negyedik naptári napon felterjeszti  a
[Kúriához]Fővárosi  Törvényszékhez.  A felterjesztés  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  általi
elmulasztása esetén az elkésettség jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni.”

T/16200/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16200/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Njtv. 117/B. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Njtv. a következő 117/A. és 117/B. §-sal egészül ki:

„(4)  Közigazgatási  nemperes  eljárás  indítására  e  törvény  rendelkezésének  súlyos  megsértésére
hivatkozással lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani. A felülvizsgálati kérelem alapján a [Kúria ]
Fővárosi Törvényszék a közgyűlés döntését helybenhagyja vagy megsemmisíti.

(5)  A  [Kúria  ]Fővárosi  Törvényszék  a  határozatáról  tájékoztatja  a  kérelmezőt,  az  országos
nemzetiségi önkormányzatot, a fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a Nemzeti Választási
Bizottságot.”

T/16200/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16200/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Njtv. a [156]157. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
[„A törvény rövidített megnevezése

156/A. §
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E törvényt más jogszabályban „Njtv.” rövidítéssel kell megjelölni.”]

„A törvény rövidített megnevezése

157/A. §

E törvényt más jogszabályban „Njtv.” rövidítéssel kell megjelölni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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