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DR. BÁRSONY JÁNOS

Törvény tervezet a nemzeti ~
és etnikai kisebbségek önkormányzatár61*

Preambulum

A Magyar Köztársaság Országgyúlése,
az Alkotmányban rögzitett elvekból és a
nemzetközi jog szabályaiból k!indulva. ki~
nyilvánítja, hogy a nemzetközi és etnikai
önazonossághoz való jogot, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos kö-
zösségí és egyéni jogait az egyete~es em-
beri jogok szerves részének tekinti és tisz-
teletben tartásuk Magyarországon érvényt
szerez.

Figyelembe véve, hogy az önkormány-
zatok a demokratikus rendszer alapját ké-
pezik, lehetövé teszik az állampolgárok
közvetlen részvételi jogát a közügyek inté-
zésében, a kisebbségi önkormányzatok lét-
rehozását és tevékenységét a kisebbségek
sajátos közösségi és egyéni jogai érvénye-
sítése alapfeltételének tekinti.

Kinyilvánítja, hogy a Magyarországon
éld nemzeti, etinikai és nyelvi kisebbsé~ek
történeti hagyományait, nyelvét, tár,gJ'1és
szellemi kultúráját, valamin~ nemzeti saJá~
tesságait egészét az egyém és közösségi
önazonosság természetes biztosítékának,
az együttes boldogulás döntö feltételének
tartja. A kisebbségek sajátosságait külön-
íeces értékének tekinti, védelmük biztosí-
té'kait törvénybe foglalja, és megörzésük-
re, valamint további hatékony gyarapítá-
sukra szólít fel mindenkit.

Az egyenldség és a szolidaritás eszméi-
nek az aktív kisebbségvédelern elveinek kí-
nyilvánítása kor az országgyűlést az elfoga-
dott európai jogi es erkölcsi normák figye-
lembevételével a kisebbségek iránti meg-
becsülés, az erkölcsi és a történelmi érté-
kek tisztelete, a kisebbségek és a magyar
nemzet közös létérdekeinek állhatatos
képviselete vezette.

Az Országgyűlés kinyilvá?ítja, hogy a
magyarországi nemzeti, etnikai és nyelvi
kisebbségeket a politikai, gazdasági, társa-
dalmi és kultúrális pluralizmus tevékeny-
ség részeseinek, érdekképviseleti és múve-
lödéi szervezeteiket a társadalom fontos
összetevőjének tekinti. Méltányosnak és
helyesnek tartja, hogy számukra különle-
ges jogokat biztosítson a kisebbségi hely-
zetból fakadó hátrányok ellensúlyozása ér-
dekében.

E jogok összessége nem a többség ado-
mánya és nem a kisebbség kiváltsága. For-
rásuk nem a nemzeti, etnikai és nyelvi ki-
sebbségek számaránya, hanem a termé-

* Jelen törvénytervezet szövegét a szerzö a
PHRALIPEFüggetlen Cigány Szervezet fel-
kérése alapján készítette.

szetes másság tisztelete. Tekintve, hogy
ezek céljaik szerint mindségileg különböz-
nek a többséget is megilletö jogokról,
összességüket és biztosítékaikat, valamint
a kisebbségek védelmér az Országgyálés
egységes törvényben foglalja rendszerbe
és hirdeti ki az alábbiak szerint:

Értelmező rendelkezések

E törvény értelmében nemzeti és etnikai
kisebbség minden olyan csoport, amely az
állam lakossága körében számszerű ki-
sebbségben van, nincs yezetd helyzetben~
tagjai a lakosság többi részétél nemzeti
(etnikai) sajátosságaikban különbözne~,
és olyan összetartozástudatról tesznek bi-
zonyságot, amely saját kultúrájuk, hagyo-
mányaik, nyelvük megdrzése, és történel-
mileg kialakult közösségek sajátos érdeke-
inek védelmére irányul.

I. fejezet. Kisebbségi, egyéni jogok

1.§
A nemzeti és etnikai önazonossaghoz

való jog alapvető emberi jog, amely egyé-
neket és közösségeket egyaránt megillet.

2.§
Valamely nemzeti, etnikai vagy nyelvi

csoporthoz, kisebbség hez való tartozás
vállalása es kinyilvánítása az egyén kizáró-
lagos és elidegeníthetetlen joga.

E jog csorbítása, illetöleg az egyén nem-
zeti, etnikai kisebbségekhez való tartozása
miatti megsértése, illetőleg hátrányos
megkülönböztetése esetén az állan: köte-
les büntetejogi eszközökkel fellépni e cse-
lekmények vagy. bűnös mulasztásokkal
szemben.

3.§
A Magyar Köztársaság kötelezettséget

vállal arra, hogy társadalmi, gazdasági, kul-
túrális és egyéb területeken rnegfelelö és
hatékony intézkedésekkel biztosítja a
nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó
állampoloárai számára az emberi jogok és
alapvetö ~zabadság egyenlo és teljes élve-
zetét.

4.§
A Magyar Köztársaság kötelezettséget

vállal hogy nem követ, nem ösztönöz és
nem támogat olyan politikát, amely a ki-
sebbséghez tartozók asszimilációját céloz-
za.

5.§
Nemzeti es etnikai kisebbséghez tartozó

minden magyar állampolgárnak joga van a
hátranyos megkülönböztetés elleni véde-

lernre és kisebbségi jogainak sérelme ese-
tén érdekvédelemre es éredekképviselet-
re.

6.§
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tar-

tozó állampolgárnak joga van a politikai,
társadalmi, gazdasági és kultúrális esélye-
gyenlóségre. Joga van a törvény elötti
egyenlőségre.

Joga van keresetindftáshoz kisebbségi
mivoltában keletkezd sérelem, vagy hátrá-
nyos megkülönbözetetés esetén,

Joga van arra, hogy kisebbségi mívoltá-
val kapcsolatos jOjlVitás ügyeiben pártat-
lan, elfogulatlan biróság ítéljen.

7.§
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tar-

tozó állampolgároknak joguk va~ a politi~
kai életben való részvételhez és kisebbségi
egyesületek önkormányzatok létesítésé-
hez.

8.§
A Magyar Köztársaság kötelezettséget

vállal arra, hogy nem követ, nem ösztönöz
és nem támogat olyan politikát, amely
részben, vagy egészben kisebbségek által
lakott területek etnikai viszonyainak meg-
változtatására irányul, vagy ezt eredmé-
nyezi.

A közigazgatási egységek határainak
me~onásánál területfejlesztési és iparte-
Iepítési tervek kidolgozása során kötele-
zettséget vállal a kisebbségek által lakott
területek kapcsolatai, gazdasági érdekei és
kialakult hagyományai kellő figyelembe-
vételére.

Védelmet biztosít az erdszakos ki és át-
telepítés minden formájával szemben.

9. §
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tar-

tozó minden magyar állampolgárnak joga
van családi kapcsolatainak ápolásához, a
család intézményének és egységének vé-
delméhez, a családra vonatkozó kisebbsé-
gi hagyományok tiszteletben tartásához.

10. §
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tar-

tozó minden magyar állampolgárnak joga
van nevéhez, ennek az anyanyelve szabá-
lyai szerinti használatahoz és hivatalos ok-
mányokban való feltüntetéséhez.

11.§
A nemzeti es etnikai kisebbséghez tar-

tozó minden magyar állampolgárnak joga
van az anyanyelvéhez, azt szeban és írás-
ban szabadon használhatja a köz és ma-
gánélet minden területén.
~ Joza van a kisebbség nyelvének, törté-
nelmének, kultúrájának és hagyományai-
nak megismeréséhez és továbbadásához,
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Ugyanúgy joga van a kisebbségi vallásá-
nak zavartalan gyakorlásához.

Joga van az anyanyelvi oktatáshoz és
múvelödéshez,

Joga van a közélet alapvető információ-
inak anyanyelven történo megismerésé-
hez.

12. §
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tarto-

zó magyar állampolgár előnyt élvez a ki-
sebbségi ügyekkel fO$.lalkozó állások, köz-
hivatalok betöltésénel.

13. §
A nemzeti es etnikai kisebbséghez tarto-

zó személyeknek joguk van az anyanem-
zeltel (nemzetekkel) vagy a más országok-
ban élő azonos etnikumú, vagy anyanyelvű
személyekkel, vagy kisebbségi szerveze-
tekkel kapcsolatot létesíteni es fenntarta-
ni.

Joguk van tanulmányaikat olyan ország-
ban folytatni, ahol anyanyelvükön oktató
egyetemek, illetve föiskolák múködnek.
Az itt nyert okleveleket a Magyar Köztár-
saságban szerzett megfelelő oklevéllel
egyenérté/a'inek kell tekinteni.

14.§
A nemzeti és etnikai önazonossághoz

való jog, illetőleg ilyen kisebbséghez való
tartozás vállalása és kinyilvánítása nem
zárja ki a kettős kötődések elismerését es az
ehhez való jogot, valamint a személy iden-
titása megváltoztatásának szabadságát is
tartalmazza.

II. fejezet. Kisebbségi közösségi jogok
15.§

A kisebbségi önazonosság megőrzése,
ápolása, megerősítése és továbbadása a
nemzeti és etnikai kisebbségek elidegenít-
hetetlen közösségi joga.

16. §
A nemzeti és etnikai kisebbségeknek

kollektív joga történelmi hagyományainak,
nyelvének tárgyi es szellemi kultúrájának
gyarapítása.

17. §
A nemzeti és etnikai kisebbségeknek

kollektfv joguk van egyesületek, párt ok
alapítására, fenntartására, a poiitikaijogok
koráltozásoktól mentes élvezetére.

18.§
A nemzeti és etnikai kisebbségek közös-

ségeí a kisebbség és a magyar nemzet kö-
zös létérdekeinek képviselete, fl szelidari-
tás elve, a partneri viszony es az egyenlőség
elve alapján tevékenykednek.

19. §
A nemzeti es etnikai kisebbségeknek

kollektfv joguk van - e törvény szabályai
alapjan - önkorrnanyzatok helyi és orszá-
gos szímü létesítésére.

A kisebbségi önkormányzatok közjogi
önállóságát az Alkotmány szavatolja.

A nemzeti és etnikai kisebbségi önkor-
mányzat testülete! önálló jogi személyek,
alapszabályukat 2 törvénv keretei között
maguk határozzak meg, vagyonukkal
önállóan gazdálkodnak. A nemzeti és etni-
kai kisebbségck önkormányzatainak fenn-
tartására és feladatainak ellátására - jelen
törvény szabátyaiszerint - 8 Magyar Köz-
társaság köteles az anyag: feltételeket mél-
ianyosa....n bízrosúani. '-'

20.§
A nemzeti és etnikai kisebbségek kellek-

tfv joga, hogy sajátos kisebbségi érdekeiket
- a jelen törvényben meghatározott for-
mában - az államélet különbözö területein
képviseljék és érvényre juttassák önkor-
mányzataik útján.

Önkormányzatain keresztül joga van ki-
fejteni a véleményét a kisebbség sorsát be-
folyásoló állam hat almi és államigazgatási
döntések előtt és joga van véleményét nyil-
vánosságra hozni.

Önkormányzatain keresztül joga van
fellépésre a kollektív érdekek védelme, il-
Ietve egyedi kisebbségi jogot sértö cselek-
mények esetén. Az ilyen ügyekben joga
van a pártatlan bíróság eljárására.

Kisebbségi kollektív, vagy egyéni jogot
súlyosan sértő cselekmények esetén,
amennyiben a hazai jogorvoslati lehetősé-
geket már kimerftette, és megoldást nem
talált, önkormányzata útján joga van nem-
zetközi választott bírósághoz fordulni jog-
védelemért. A Magyar Köztarsasag köte-
lezettséget vállal arra, hogy tiszteletben
tartja a pártatlan nemzetközi választott bf-
röság ítéletét, és ennek érvényt szerez.

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tarto-
zó állampolgárokat önkormányzataikon
keresztüllakóhelyükön e törvényben fog-
lalt specialis jogosítványok illetik meg.

21. §
A nemzeti és etnikai kisebbségeknek jo-

guk van önkormányzatukon keresztül ki-
sebbségi kultúrális, népjóléti, oktatási, val-
lási, sport, érdekvédelmi, stb. intézmények
fenntartására és múködtetésére.

22.§
A Magyar Köztársaság kötelezettséget

vállal arra, hogy a kisebbségek komrnuní-
kációs egyenjogúsága, esélye~enl6sége
érdekében a nemzeti és etníkai kisebbsé-
gek országos önkormányzata részére
rendszeres önálló músorlehetöséget bizto-
sít legalább heti egy óra músorterjedelem-
ben az állami televízióban és rádióban.
Anyagi eszközök biztosításával lehetövé
teszi a kisebbségek önkormányzatai szá-
mára a sajtó és könyvkiadás lehetőségének
igénybevételével

23.§
A nemzeti és etnikai kisebbségeknek

kollektív joguk van az anyanyelvben törté-
nö alsó, közép és[elsáfokú oktatásra, ilietve
arra, hogy oktatási intézményekben meg-
ismerkedjen kisebbsége történelrnével,
kulturájával, hagyományaival.

A Magyar Köztarsaság kötelezettséget
válla! e jogok érvényesítésére.

24.§
A nemzeti és etnikai kisebbségek kellek-

tív joga anyanyelvuk jejlesztése, ápolása és
védelme. Ennek kerelében joguk "an é. ki-
sebbsegí nyelvjárások elismerésére is.

25. §
A.. nemzeti es etnikai kisebbségeknek

kolíeknv joga van a kisebbségi kultúra
fenntartására és fejlesztésére. Joga van 3Z
ehhez szükséges alapintéznlények Cc,,;ye-
temi, föiskolai tanszékek, levéltárak,
könyvtárak, müzeumok, színházak, múve-
lödéási központok, múvészeti együttesek)
létesnéséhez ésfenntartásahoz. Joguk van
arra, hogy ezeket az Intézményeeket HZ

állarn közvetlenüí, vagy a kisebbség önkor-
mányzat útján finanszírozza.

26.§
A nemzeti és etnikai kisebbségeknek

kollektfv joguk van kultúrális és építészeti
emlékeik, hagyományaik megőrzésére,
ápolására és népszerűsítésére, jelképeik
használatára, ünnepeik megülésére. Jo-
guk van a kisebbséghez tartozó, vagy an-
nak érdekében alkoto kiernelkedö szemé-
lyiségek ernlékének megöröküésére, ki-
sebbségi történelmi emlékhelyek, melék-
müvek létesftésére és fenntartására, ott
megemlékezések tartására.

Joga van a kisebbséghez tartozó, vagy
annak érdekében tevékenykedő kiemelke-
d6 alkotö tevékenységet végző személy ki-
tüntetésére.

E kollektív jogokkal a kisebbségek ön-
kormányzataik útján élnek.

27.§
A nemzeti és etnikai kisebbségeknek

kollektív joguk van gazdasági és települési
esélyegyenlőségre. Az e téren meglévő ki-
sebbségi hátrányok felszámolására az ál-
lam pozitiv diszkriminációs gyakorlatra
vállal kötelezettséget.

28.§
A nemzeti és etnikai kisebbségek kol-

lektív joga kapcsolatot tartani nemzetközi
jogvédö szervezetekkel, olyan államokkal,
amelyekben e kisebbségi etnikum többsé-
get alkot, és olyan szervezetekkel, ame-
Iyeknek tagjai más országban élö és ehhez
a kísebbséghez tartozó emberek.

29.§
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok

gyakorlása nem irányulhat az állam szuve-
rénítása, területi épsége a közrend, a köz-
erkölcs és mások szabadság jogai ellen.

Ill. fejezet. A nemzeti és etnikai kisebbségek
helyi önkormányzata

30. §
A helyi önkormányzat alakításának kez-

deményezéséhez helyben lakó 30 nagyko-
rú állampolgár adatokkal ellátott (név,
személyi szám, lakcím), aláírt és a cél meg-
jelölését tartalmazó kezdeményező okira-
tának benyújtása szükséges a területi vá-
lasztási elnökség részére.

Amennyiben az állami népszámlálás
adatai szerint a település szavazó polgárai
közül legalább 50 f6 nemzeti, vagy etnikai
kisebbséghez tartozónak vallotta magát, a
területi választási bizottság köteles felhf-
vassal fordulni a helyhatósági választó kör-
zet lakóihoz kisebbségi önkormányzat lét-
rehozása érdekében. Ilyen esetben a Bi-
zottság köteles az egyéni jelentkezők ja-
vaslatát átvenni és 30 f6 esetén a valasztás
elökészületét elrendelni.

31.§
.ou eíózóekben ismertetet: feltetelek

fen~jHása eseten a területi vélasztasi ei-
~:(,lr..5ég kjf~js a helyi kiseobség, t:~~~or·
n1ánTL2U választásokat, es r::irdetrrlér:-[:
tesz közzé a ielölés lehetóségéró., a h·el;--
ben szokásos mödon, ílletöíeg ez; ;Qegé-

f:~~Y~t:Z!;i~~e~;~~~l,á!~;Llf~r~~e;~:~l~;Y
egyéb nyilvános .'ö:um.:naL .

.=,2. !!
A helyhatósági kisebbségi önkormány-

zati választáselökészítésére a területi vé-
lasztasi bizottság önkorrnényzati választási
oizcttsagot küld ki.
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Az Önkormányzati Választási Bizottság
felelös a jelölések átvételéért, a szavazás
törvényes lefolytatásáért és a mandátu-
mok átadásáért.

33.§
Helyi önkormányzati tagsagra jelölt sze-

mély akkor kerülhet fel a választási listára,
ha 15 nagykorú, választó jogosultsággal
rendelkezé állampolgár erre írásban, meg-
felelö formában (név, cím, személyi szám,
aláfrás, célmegjelölés, dátum) javaslatot
tesz.

Egy állampolgár csak három jelöltet ja-
vasolhat a helyi kisebbségi önkormányzat-
ba.

34.§
A helyi kisebbségi önkormányzati testü-

let létszáma 9 fö. Ervényes önkormányzati
választás akkor írható ki, ha legalább 9 fö
érvényesen felvehető a jelötö listára.

Érvényességi problémával küzdö jelöl-
tet (ajánló kiesése esete) türelmi idö bizto-
sításával fel kell szó1ftani az ajánlások ki-
egészftésére.

A jelöltek névsorát a szavazás elött há-
rom héttel az Önkormányzati Választási
Bizottság köteles nyilvánosságra hozni, il-
letve kihírdetni. A jelölések érvényességé-
nek megállapítása után a törvényes feltéte-
lek megléte esetén a Bizottság kifrja a ki-
sebbségi önkormányzati választást.

35.§
A helyi kisebbségi önkormányzati vá-

lasztás titkos. Csak a listán szereplö jelöltre
lehet érvényesen szavazni. Ajelöltek közül
a legtöbb szavazatot kapott 9 fö lesz az
önkormányzati testület tagja.

A szavazás akkor érvényes, ha legalább
50 érvényes szavazat érkezett a helyi ki-
sebbségi önkormányzat jelötö listájára.

36.§
Amennyiben a helyi kisebbségi önkor-

mányzati választásokat a helyhatósági vá-
lasztásokkal egyidöben, együtt rendezik
meg, a szavazásra jogosult állampolgárok
kivánságára a kisebbségi önkormányzat
szavazó listáját is megkapják. Ezzel szavaz-
hatnak az önkormányzati jelöltekre oly
rnódon, hogy a listán szerepl dk közül (abc-
sorrendben) feltüntetve annyi jelöltet húz-
nak ki, hogy a listán 9 jelölt neve maradjon.

Külön rendezett helyi kisebbségi auto-
nómia választás esetéri csak azokat az ál-
lampolgárokat hívják fel szavazni a nyilvá-
nosság eion, akiket a helyi kisebbségi ön-
kormányzati választás érint. A továbbiak-
ban a szavazás módja ugyanaz.

37.§
A helyi települési önkormányzat (hely-

hatóság, tanács) köteles a választás lebo-
nyolításának feltételeit biztosftani, költsé-
geit viselni, a jelöltek számára megteíelö
nyilvánosság lehetöségét, Iórumot nyújta-
ni programjuk, elképzeléseik ismertetésé-
re egyenlö feltételek alapján.

A választás törvényességének figyelem-
mel kísérése érdekében a jelöltek, és ki-
sebbsegí szervezetek megfigyelöket bíz-
hatnak meg. Törvényességi kifogás eseten
bfrósági eljárás dönt.

38.§
A helyi kisebbségi önkormányzati szava-

zás hivatalos eredménye létrejötte után a
Bizottság ezt köteles közzétenni és az ön-
kormányzat megválasztott tagjainak a
mandátumot kiadni.

39.§
A mandatum kiadását követö hat napon

belül az önkormányzati Választási Bizott-
ság köteles összehívni a megválasztott ki-
sebbségi önkormányzati testületet.

40.§
A helyi kisebbségi önkormányzati testü-

let mandátuma a következö helyhatósági
választás időpontjáig tart. Ez alól kivétel,
ha a kisebbségi önkormányzati tanács ki-
mondja saját feloszlatását (működés, kép-
telenség, kilépés lemondás, stb.) Ebben az
esetben új helyi kisebbségi önkormányzati
választásokat írnak ki.

Az önkormányzati testület tagjainak ki-
esése (halál, lemondás, stb.) eseten a vá-
lasztásokan mandátumhoz nem jutö jelöl-
tek közül a legtöbb szavazattal rendelke-
zöt kooptálja a testület tagjai sorába.

41. §
A helyi kisebbségi önkormányzati testü-

leti választáson eladott érvényes szava-
zatok 50 százalékát meghaladó számú ál-
lampolgár által benyújtott bizalmatlansági
indítvány esetén a kisebbségi önkormány-
zati Választási Bizottság rendkivüli válasz-
tást köteles kifrni. Ebben az esetben a régi
kisebbségi önkormányzati tanács mandá-
tuma az új testület létrejöttével szúnik
meg.

42.§
A helyi kisebbségi önkormányzati testü-

let a törvény keretei között maga határoz-
za meg alapszabályát.

A testület kijelöli szószólóját a település
helyhatóságába és képviselöjet az országos
kisebbségi önkormányzati testületbe.

IV. fejezet. A helyi kisebbségönkonnányzati
jogosítványai.

A helyi kisebbségi önkormányzati testü-
letnek a helyhatósággal kapcsolatban sajá-
tos érdekképviseleti és érdekvédelmi jogo-
sítványai vannak e törvény alapján.

E jogosítványait a kisebbségi önkor-
mányzat általában szöszölója útján gyako-
rolja.

43. §
A helyhatósági önkormányzat tevékeny-

ségi területein a kisebbségi szószólónak
egyetértesí és kifogásolasi joga van, de a
helyhatósági testületben szavazati joggal
nem rendelkezik.

44. §
Az egyetértesi jog körében a helyható-

sági testület elé kerülö tervezeteket. javas-
latokat előzetes véleményezesi lehetőséget
biztosftva meg kell küldeni a szószólónak,
A kisebbség érdekeit várhatóan alapvető-
en befolyásoló döntés elött az elöterjesztö-
nek a szöszólöval e8)'eztetési köteíezettsége
van, ahol az elóterjesztésben vitás esetben
mindkét álláspontot kötelezö ismertetni.
Amennyiben az egyezterés elmarad, illetve
nem jött létre egyetértés, a szóvivö a ki-
sebbségi önkormányzat nevében halasztá
hatályú kifogással élhet.

45.§
A. változat

A kifogást a területi kisebbségi autonó-
mia Egyeztetö Bizottság tárgyalja, illetve
dönt arról, hogy alapos volt-e a kifogás.
Amennyiben megalapozottnak találja a
határozat érvényét veszti.

A területi kisebbségi Autonómia Egyez-
tetö Bizottság felerészben a terület más

helyhatóságainak választott küldötteiböl,
felerészben a kisebbség más önkormány-
zati szervezeteinek küldötteiböl áll. Dön-
téseit szótöbbséggel hozza, köteles meg-
hallgatni a kifogást tevő szószöló és a hely-
hatósági képviselöjet.
B. változat

A kifogást erre a célra létrehozott állan-
dó közígazgatasí választott bíróság tárgyal-
ja, illetve dönti el. A választott bíróságban
az adott kisebbségi képivselöjének a dön-
tést hozó 50 százalékát kell kitenni.

Határozatában helyt ad, vagy elutasítja
a kifogást. Amennyiben a kifogást megala-
pozottnak találja a helyhatóság határozá
tát megsemmisíti.

46.§
A kisebbség alapvető jogait érintő kifo-

gás elutasítása eseten az Országgyűlés Ki-
sebbségi Bizottságához, illetőleg az Alkot-
mány Bíróság úgynevezett vegyes válasz-
tott bírósági tanácsához fordulhat a ki-
sebbségi önkormányzat fellebbezésseI.
Amennyiben így sem nyer jogorvoslást. és
az eset súlya ezt indokolja, Nemzetközi
Választott Bíróság segftését is igénybe ve-
heti.

47.§
A kisebbségi autonómia szószólójának

joga van a helyi árvaszéki (gyárnhatósági)
döntésekkel szemben az elözöekben is-
mertetett kifogás érvényesítésére abban
az esetben, ha a hatosagi döntés eredmé-
nye alapján a gyermek a kisebbségi család-
ból ideiglenesen. vagy véglegesen kikerül-
ne.

48.§
A kisebbségi szászálának: a helyhatóság

tagjaival egyez6en a hatóság minden iratá-
ba korlátlan iratbetekintési joga van a titok-
tartás kötelezettsége mellett. E jogát Irá-
sos felhatalmazással, megbízott szakér-
töjére átruházhatja.

49. §
A szószólónak a helyhatósági testüle-

tekben felszölalási és interpelláciás joga
van. Előterjesztést, javaslatot tehet, vizs-
gálatot, eljárást kezdeményezhet. szabá-
lyozást javasolthat. A kisebbségi jogokat és
jogos érdekeket érintő kezdeményezése
eIu tasftása esetén indoklással ellátott kifo-
gással élhet.

50.§
A helyhatóság által kinevezett tisztség-

viselők és alkalmazottak személyér illetd-
en jogsérelmet okozó súlyos elfogultság
észlelése esetén személyukkel szembeni
indoklással ellátott kifogást tehet a kisebb-
ségi szöszólö (például iskolaigazgató, ren-
dőrkapitány, orvos kultúrális intézmény
vezeto, stb.). A kifogást első szinten a hely-
hatóság, elutasftása esetén a területi kifo-
gást elbfraló szerv jogosult elbfrálni.

51. §
Kisebbseg-séná, diszkriminatív hatósági

intézkedés eljárás gyanúja esetén, vagy ki-
sebbséghez tartozó állampolgár, kollektf-
va e minöségben való sérelme, vagy ki-
sebbségi önkormányzat sérelme esetén a
kisebbségi szószólónak a testület nevében
joga van jogsegélyért bírósághoz fordulni,
illetve ott fellépni.

A bfróság összetételére ilyen esetben az
autonómia kérésre speciális szabályok vo-
natkoznak, (kisebbséghez és többséghez
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tartozóbírák, ülnökök, vagy esküdtek fele-
felearányban vesznek részt a döntésben).

52. §
A helyhatóság köteles a kisebbségi ön-

kormányzat kérése alapján biztosftani rnú-
ködési területén a kisebbségi tanulók
anyanyelvi oktatásának lehetövé tételét
önálló,vagy társult oktatási intézménybe,
illetőlegkevés számú jelentkező esetén fa-
kultáció körében programozott oktatással
(rádió, videó, N, oktató gép). A helyha-
tóság köteles pénzalapot biztosítani a ki-
sebbséghez tartozó nem magyar anyanyel-
vűgyermekek nyelvi és kultúrális massaga-
ból eredő oktatási hátrányainak kornpen-
zálásához szükséges korrepetálás, házi ta-
nítás biztosítására, amennyiben nem meg-
valósítható a rendes iskolai kisebbségi
nyelvu oktatás. E feladatokat a kísebbségi
önkormányzat a költséseknek a helyható-
ság által történo biztosításával átválIaIhat-
ja.

53.§
A kisebbségi önkormányzat a helyható-

sággaltörténö megállapodása és a helyha-
tóság költségviselése mellett vállalhatja a
kisebbségi kultúra és nyelv helyi ápolására
hivatott múvelödési intézmény létesítését
ésfenntartását.

Amennyiben a helyhatóság ilyen felada-
tának nem tesz eleget előzetes felszólítás
és konkrét bizonyított igények mealéte
csetén e feladatainak ellátására költsége a
helyhatóságtól bíróilag kikényszerfthetö,

illetőleg ilyen ítélet esetén az autonómia a
helyhatóság költségére a tevékenység ellá-
tását elindíthatja és igazoltan felmerült
költségeit a helyhatóságon közadók rnód-
jára behajthatja.

54.§
A helyhatóság köteles költségvetésében

elkülönítetten a helyi kisebbségi önkor-
mányzat fenntartási költségét szerepeltet-
ni. E kötelezö hozzájárulás rnértéke nem
lehet kisebb, mint a szakigazgatási appará-
tus, valamint az oktatási és kultúrális
összekiadásoknak a kisebbség települési
lakossági arányának fele részére vetített
mutató szerinti összeg.

55.§
A korábbi kisebbségre hátrányes disz-

kriminációs helyzet miatt fennálló kedve-
zőtlen kisebbségi életfeltételek esetén a
heylhatöság köteles a kisebbségi önkor-
mányzat felkérésére egyeztetett progra-
mot kidolgozni a hátrányok felszámolásá-
ra. A program betartásaért a testület elnö-
ke felelős, sérelme esetén személyi kifo-
gásnakvan helye (a korábbi hátrányténye-
zök, pl. lakásviszonyok, vízellátás, csator-
názás, kereskedelmi ellátás, út, orvosi ellá-
tás, közlekedés területén a kisebbség által
lakott területek vonatkozásában).

56.§
A kisebbségi szószólónak halasztó hatá-

lyú kijogásolási joga van, lakossági "önvé-
delmi örségek" létrehozása és engedélye-
zési eljárása esetén.

57.§
A helyhatóság területén kiadásra kerülö

médiák (helyi lap, kábel N, hangos be-
mondó, stb.) köteles dijmentesen helyet
biztosítani a kisebbségi önkormányzat
közcélü hirdetményeínek, közleményei-
nek, változtatás nélkül, eredeti nyelven,
amennyiben az ok nem üzleti jellegűek és
nem jogszabálysértő tartalmúak. E kötele-
zenség bírói úton is kényszerúhetö. Meg-
sértése esetéri az önkormányzat pénztárá-
ba kártérítésként, illetve büntetésként a
szöveg kinyomtatása és terjesztése költsé-
gelnek duplája fizetendő be.

A közlemény terjedelme nem lépheti túl
a kiadvány szokásos terjedélmények egy-
nyolcadát.

58.§
Azokon a település részeken, ahol a ki-

sebbségi népcsoport többségi arányban
van, a kisebbségi autonómia kezdeménye-
zésére és egyetértésével köteles a helyha-
tóság az utcanevek legalább felét a kisebb-
ségi önkormányzat által meghatározott
nével elnevezni.

59. §
Azokon a településeken, ahol a kisebb-

ségi önkormányzat véleménye szerint a la-
kosság legalább egynegyedét nyelvi ki-
sebbség alkotja, a település nevét a kisebb-
ség anyanyelvén is jelölni kell, illetve a köz-
intézményeket, üzleteket, stb. ezen a nyel-
ven is fel kell tüntetni.
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