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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 150. § a) pontja szerint a Kor-
mány „kétévente áttekinti a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét, és arról az Országgyűlésnek be-
számol”. A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Kormány a 2013. február – 2015. február közötti időszakra 
vonatkozóan a következőkben számol be az Országgyűlésnek. Jelen beszámoló átfogó képet kíván nyújtani 
mindarról, ami a hazai nemzetiségpolitika területén az elmúlt két év során történt. Összegezni kívánja a 
kormányzati kezdeményezések sorát, a nemzetiségi közösségek aktivitásának irányait. Emellett természete-
sen kitér hazánk nemzetközi dokumentumokból fakadó kötelezettségeinek a végrehajtására, a nemzetiség-
politikai együttműködés nemzetközi eseményeire is. 

A 2011-ben lezajlott népszámlálás előzetes eredményeinek a nyilvánosságra hozatala a legutóbbi beszámolási 
időszakon túl, 2013 márciusában történt. Ezért jelen beszámolóban részletes összefoglalóban mutatjuk be 
annak nemzetiségi vonatkozásait. A nemzetiségi önazonosság vállalásának a számottevő növekedése iga-
zolja a jogszabályalkotás és nemzetiségpolitikai gyakorlat jó irányát, a társadalmi légkör kedvező alakulását.

A beszámolási időszak nemzetiségpolitikai szempontból legjelentősebb eseményei közé tartoznak a 2014. 
évi parlamenti és önkormányzati választások. A tavaszi, parlamenti választások következtében mind a 13 közös-
séget (azaz a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a 
szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiséget) nemzetiségi szószóló képviseli a Parlamentben – rajtuk keresz-
tül immár valamennyi nemzetiség hivatalosan is részt vesz az Országgyűlés munkájában. Ami az őszi, ön-
kormányzati választások eredményeit illeti, a beszámolási időszak végén, 2015. január 1-jén 2100 települési 
és 60 területi nemzetiségi önkormányzat működött.

A beszámoló összeállítása során részanyagokat, információt és adatokat kértünk és kaptunk
a Kormány minisztériumaitól, államtitkárságaitól, az érintett szakterületektől és háttérintézményektől, 
a fővárosi és megyei kormányhivataloktól (a továbbiakban: kormányhivatalok), 
a megyei közgyűlésektől,
a médiahatóságtól,
az országos nemzetiségi önkormányzatoktól,
az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól,
a Központi Statisztikai Hivataltól,
valamint egyéb állami, kormányzati szervektől.

Az egyes területekről érkezett ismertetők feldolgozását követően készült el a beszámoló, amely az elmúlt 
két év nemzetiségpolitikai folyamatairól, a nemzetiségi oktatásban, a kultúrában és a médiában tör-
téntekről, valamint az önkormányzati szférában zajló folyamatokról részletes információkat és adatokat 
közvetít az Országgyűlés és a terület iránt érdeklődők számára. 

Magyarország területén élő nemzetiségek 
helyzetéről

(2013. február — 2015. február)

UMDOK UME N T
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•
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•
•

BEVEZETÉS

Az Országgyűlés 61/2015. (XII. 16.) OGY határozata a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről 
(2013. február-2015. február) szóló beszámolót elfogadta.
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I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS HELYZETLEÍRÁS

1. A NEMZETISÉGEK ÁLTALÁNOS HELYZETE

1.1. A 2011. évi népszámlálás és eredményei

A 2011. évi népszámlálás adatainak feldolgozása az előző, a 2011 és 2013 közötti beszámolási időszakra vo-
natkozó beszámoló elkészítésének időszakában még nem történt meg, a Központi Statisztikai Hivatal (a 
továbbiakban: KSH) a végleges népszámlálási adatok közzétételét ugyanis a 2011−2013 közötti beszámolási 
időszak után, 2013. március 28-án kezdte meg. Az első közlés a legfontosabb adatokat – köztük a nemzeti-
ségi kérdésblokkra adott válaszok eredményét – területi bontásban, az alapvető adatokat településszinten 
tartalmazta. További nemzetiségi adatok jelentek meg később a Demográfiai adatok, valamint a Háztartások, 
családok életkörülményei kiadványokban. A 2013. évi Helységnévtár1 már a 2011. évi népszámlálás alapján is-
mertette a települések népességének nemzetiségi megoszlását. A népszámlálás nemzetiségi adatainak rész-
letes bemutatása a Nemzetiségi adatok2 kiadványban 2014. február 5-én vált elérhetővé. Valamennyi népszám-
lálási adatot tartalmazó kiadvány a megjelenés időpontjától szabadon elérhető a KSH honlapján. Mivel az 
előző időszakban még csak előzetes adatokat tudtunk bemutatni, az alábbiakban ezeket a népszámlálási 
eredményeket részletesen ismertetjük.

Nemzetiségekre vonatkozó népszámlálási eredmények a KSH adatok alapján

A népesség nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv szerint

Nemzetiség/
nyelv Nemzetiség Anyanyelv

Családi, 
baráti 
közös-
ségben 

használt 
nyelv

Nemzeti-
séghez 

tartozó*
Nemzetiség Anyanyelv

Családi, 
baráti 
közös-
ségben 

használt 
nyelv

Nemzeti-
séghez 
tartozó

2001 2011

Magyar 9 416 045 9 546 374 9 584 836 9 627 057 8 314 029 8 409 049 8 409 011 8 504 492

Hazai nemzetiségek

Bolgár 1 358 1 299 1 118 2 316 3 556 2 899 2 756 6 272

Cigány/
roma 189 984 48 438 53 075 205 720 308 957 54 339 61 143 315 583

Görög 2 509 1 921 1 974 6 619 3 916 1 872 2 346 4 642

Horvát 15 597 14 326 14 779 25 730 23 561 13 716 16 053 26 774

Lengyel 2 962 2 580 2 659 5 144 5 730 3 049 3 815 7 001

Német 62 105 33 774 52 912 120 344 131 951 38 248 95 661 185 696

Örmény 620 294 300 1 165 3 293 444 496 3 571

Román 7 995 8 482 8 215 14 781 26 345 13 886 17 983 35 641

Ruszin 1 098 1 113 1 068 2 079 3 323 999 1 131 3 882

Szerb 3 816 3 388 4 186 7 350 7 210 3 708 5 713 10 038

Szlovák 17 693 11 817 18 057 39 266 29 647 9 888 16 266 35 208

Szlovén 3 025 3 180 3 108 4832 2 385 1 723 1 745 2 820

1 Helységnévtár: http://www.ksh.hu/apps/hntr.main 
2 Népszámlálási kiadványok: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak  
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Ukrán 5 070 4 885 4 519 7 393 5 633 3 384 3 245 7 396

Összesen: 313 832 135 497 165 970 442 739 555 507 148 155 228 353 644 524

Nem kívánt 
válaszolni 570 537 541 106 558 246 524 103 1 455 883 1 443 840 1 486 218 1 398 731

Népesség: 10 198 315 10 198 315 10 198 315 10 198 315 9 937 628 9 937 628 9 937 628 9 937 628

* A kulturális kötődésre vonatkozó kérdést is figyelembe véve

Megjegyzés: a táblázatban szereplő válaszok száma a többes kötődés válaszlehetősége miatt meghaladja a válaszolók számát. 
Mivel a nemzetiségre, az anyanyelvre és a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre – a többes kötődés megjelölése céljából 
– a népszámlálás során két-két válasz volt adható, a nemzetiségek esetében ez halmozódást jelent, azaz a fenti táblázatban a 
megvallott identitások száma meghaladja a válaszolók számát. 

A 2011. évi népszámlálás során – amely a magyarországi népszámlálások történetében a tizenötödik alka-
lom volt –, az ország lakóinak száma 9 938 ezer fő volt, amelyből 85,6% vallotta magát magyarnak. A nemze-
tiségekre vonatkozó népszámlálási adatokkal kapcsolatban összességében elmondható, hogy az eltelt évek 
során növekedésnek indult a nemzetiségi identitásukat megvallók száma és lakosságon belüli aránya, a tíz 
évvel azelőttihez képest mintegy másfélszeresére nőtt az önmagukat nemzetiséghez tartozókhoz sorolók 
száma. Az ország lakosságának közel 6%-a – összesen 644 524 fő – tartozik valamelyik nemzetiséghez. 

A nemzetiséghez tartozók számának növekedése annál is meglepőbb, mert a nemzetiséghez tartozásra vo-
natkozó kérdések, ahogyan korábban is, a népszámlálás adatlapján az opcionálisan megválaszolható kér-
dések közé soroltattak. A teljes lakosságból közel 1,4 millióan (14,1%) – a megelőző népszámláláson a nem 
válaszolók számának kétszerese – nem válaszoltak a nemzetiséghez tartozást, anyanyelvet, illetve családi, 
baráti körben használt nyelvet firtató kérdésekre. Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a kérdésekre 
nem válaszolók között – legalábbis a lakosságon belüli arányukban – megtalálhatók az egyébként valamely 
nemzetiséghez tartozó személyek is. 

A nemzetiséghez tartozók számának a közösségek többségénél megjelenő növekedését magyarázhatja a 
nemzetiségi önkormányzati rendszer bővülése. A 2011. évi népszámlálást megelőző két választás során 
nagy számban alakultak olyan településeken nemzetiségi önkormányzatok, ahol korábban vagy nem volt 
kimutatható az adott nemzetiség jelenléte, vagy történelmi távlatban ugyan akár meghatározó volt egy 
adott nemzetiség jelenléte egy településen, ám az elmúlt évszázad során részben az asszimiláció, részben a 
belső- vagy külső migráció következtében megszűntek közösségként működni. 

Nyelvhasználat és oktatás

A népszámlálás nemzetiségekre vonatkozó adatai két, egymással látszólag ellentétes tényre világítottak 
rá. A nemzetiséghez tartozók száma a rendszerváltást követően tehát – néhány nemzetiség kivételével – 
növekszik, míg az egyes nemzetiségek nyelvét anyanyelvüknek vallók aránya folyamatosan csökken. Ez 
még olyan nemzetiségeknél is előfordul, ahol a nemzetiséghez tartozók számának növekedése vélhetően 
nagyobb részt az anyaországból történő folyamatos beköltözéssel áll összefüggésben.3

A nemzetiségi anyanyelvhasználatra, illetve oktatásra vonatkozó adatok az oktatási statisztikák alapján

Nemzetiség
Nemzetiséghez tartozók 

száma Anyanyelvűek aránya 14 éven aluliak aránya
Nemzetiségi 

köznevelésben 
résztvevők aránya

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2011

bolgár 2 316 6 272 56% 46,2% 9,4% 10,2% 6,4%

cigány/roma 205 720 315 583 23,5% 17,2% 35,6% 32,4% 79,6%

görög 6 619 4 642 29% 40,3% 10,8% 11,6% 15%

3 A nemzetiségi hovatartozást megvallók többsége (mintegy 94,72%-a) magyar állampolgár, de az átlagtól jelentős eltérések 
vannak nemzetiségenként. Alacsony (10% alatti) a külföldiek aránya a cigányok, a szlovének, a horvátok és a szlovákok 
között. Ugyanakkor a lengyelek és az örmények között a külföldi állampolgárok aránya meghaladja a 90%-ot.
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horvát 25 730 26 774 55,7% 51,2% 9,3% 8,2% 151%

lengyel 5 144 7 001 50% 43,5% 10,1% 8,8% 16,5%

német 120 344 185 696 28% 20,6% 9,0% 10,1% 302%

örmény 1 165 3 571 25% 12,4% 10,6% 8% nincs oktatás

román 14 781 35 641 57% 39% 9,2% 7,5% 63,7%

ruszin 2 079 3 882 53,5% 25,7 % 8,1% 7,7% 38,4%

szerb 7 350 10 038 46% 37% 11,4% 8,7% 38,7%

szlovák 39 266 35 208 30% 28% 8,5% 7,2% 230%

szlovén 4 832 2 820 65,8% 61% 8,2% 6,4% 54,1%

ukrán 7 393 7 396 66% 45,7% 10,4% 8,3% nincs oktatás

Az asszimilációs folyamat lassításához, esetleges megfordításához egyértelmű, hogy elsősorban a nemze-
tiségi nyelvek oktatásának hatékonyságát kell növelni, hiszen több nemzetiségnél látható a népszámlálás 
és más nyilvántartások összevetésével, hogy a nemzetiségen belüli 14 éven aluliak arányát magasan meg-
haladó számban tanulják az adott nyelvet iskolai keretekben. Az egyes nemzetiségek létszámukban, szer-
vezettségükben, intézményhálózatukban, nyelvállapotukban lényegesen különböznek, a 13 elismert ma-
gyarországi nemzetiségnek azonban közös jellemzője, hogy szórványban élnek, és ebből fakadóan a nyelv 
és kultúra átörökítésében kimagasló szerep hárul az óvodára és az iskolára. A 2011. évi népszámlálás adatai 
alapján a nemzetiségek oktatásával, legmagasabb iskolai végzettségével kapcsolatos adatokat az alábbi táb-
lázat foglalja össze:

Nemzetiségek iskolai végzettsége a népszámlálási adatok alapján

A hazai nemzetiséghez tartozók legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2011
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Bolgár 375 130 138 208 819 270 797 1 580 220
1 735

(27,7%)
6 272

Cigány/
roma 61 386 28 226 26 891 33 457 101 620 22 737 27 884 9 882 893

2 607
(0,83%)

315 583

Görög 335 117 77 113 538 251 525 1 290 294
1 102

(23,7%)
4 642

Horvát 1 025 496 545 1 475 5 548 1 104 5 105 5 997 708
4 771

(17,8%)
26 774

Lengyel 376 97 83 107 425 249 792 1 873 370
2 629

(37,6%)
7 001

Német 8 691 4 275 3 355 7 555 22 426 9 242 29 883 47 956 6 646
45 667
(24,6%)

185 696

Örmény 190 51 50 95 397 165 380 836 134
1 273

(35,7%)
3 571

Román 1 624 643 939 1 225 5 854 1 749 7 754 9 876 685
5 292

(14,9%)
35 641

Ruszin 175 71 64 130 496 151 509 997 135
1 154

(29,8%)
3 882

Szerb 483 162 186 265 1 141 519 1 363 2 721 521
2 677

(26,7%)
10 038

Szlovák 1 246 561 603 2 135 7 655 1 253 5 948 8 481 833
6 493

(18,4%)
35 208
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Szlovén 84 36 70 167 683 124 672 514 59
411

(14,6%)
2 820

Ukrán 302 122 108 146 509 471 847 2 305 303
2 283

(30,9%)
7 396

Nemze-
tiséghez 
tartozók:

75 877 34 827 32 925 46 829 147 275 37 988 81 611 92 981 11 578
76 614
(12,0%)

638 505

Az eredmények felhasználása

A 2011. évi népszámlálás adatai nemzetiségpolitikai szempontból két összefüggésben is alapvető jelentő-
ségűek. Egyrészt meghatározták azt, mely településen voltak kiírhatók a nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztások 2014-ben. Az Njtv. 242. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó 
népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemze-
tiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri. 
A népszámlálási adatok második összefüggése, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támo-
gatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2013. évi 
módosítása értelmében 2014-től a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása 
a népszámlálás adatainak figyelembe vételével történik. Az Njtv. szabályozásának célja, hogy a települé-
seken és területi szinten csak tényleges, népszámlálási adatokkal alátámasztott közösségi háttér megléte 
esetén jöjjön létre nemzetiségi önkormányzat, ugyanakkor az adott nemzetiség országos képviselete akkor 
is biztosított legyen, ha más szinten nem alakít az adott nemzetiség önkormányzatot. 

A népszámlálási adatokhoz kötött a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása, amely automati-
kusan megilleti a működő települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat. A keret terhére, a nemzeti-
ségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó rezsi típusú és munkabér típusú költségek fedezetéül 
szolgáló támogatás kerül megítélésre. A 2014. évtől működési költségvetési támogatás megállapítása a 2011. 
évi népszámlálási adatokra épül.
Ugyanakkor részben a népszámlálási eredményektől függnek nyelvhasználati jogok is: a 2014-es nemzeti-
ségi önkormányzati választásokat követően a 2011. évi népszámlálás adataival összefüggésben bővülnek a 
nemzetiségek nyelvhasználati jogai azon településeken, ahol a lakosságon belüli arányuk eléri a 10, illetve 
20 százalékot.
A népszámlálási eredményekhez kötött feltételei vannak a közös önkormányzati hivatalok megalakulásá-
nak is. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
a 85. § (10) bekezdésében kivételként a hét helyett már öt település és a 2000 fő helyett már 1500 fő összla-
kosság esetén is lehetővé teszi közös önkormányzati hivatal megalakítását, ha az érintett településeken élő 
nemzetiségeknek a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz 
százalékot. A KSH számos esetben adott ki igazolást a nemzetiséghez tartozók arányáról a közös önkor-
mányzati hivatalt létrehozni szándékozó települések számára.

A fenti összefüggések értelmében a 2011. évi népszámlálás eredményei meghatározzák a további évek nem-
zetiségi politikáját.

1.2. A nemzetiségek képviselete

A nemzetiségi önkormányzatok – a települések, illetve megyék önkormányzatai mellett – a közösség életének 
legfontosabb kérdéseiben (oktatás, kultúra, nyelvhasználat) véleményezési, illetve egyetértési joggal felru-
házott testületek. 1994 óta a magyar kisebbségpolitika sajátos, egyedi partnereiként szerepelnek minden 
olyan településen, 2006 óta minden olyan megyében is, ahol releváns lélekszámban él egy nemzetiségi kö-
zösség. Összhangban az Alaptörvénnyel, a nemzetiségek önkormányzatainak választását 5 évente, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. A nemzetisé-
gi önkormányzati választásokon azok a polgárok vehetnek részt, akik lakóhelyükön szerepelnek a nemze-
tiségi választói névjegyzéken. A nemzetiségi önkormányzati rendszer országos szintjén az országos nem-
zetiségi önkormányzatok helyezkednek el, amelyek a központi közigazgatás, a Kormány partnerei az egyes 
nemzetiségpolitikai kérdések megoldása során.
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A nemzetiségek közvetlen parlamenti képviselete kérdésében a beszámolási időszak jelentős mértékű elő-
relépést hozott. A nemzetiségi törvénnyel párhuzamosan fogadta el az Országgyűlés az országgyűlési kép-
viselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. számú törvényt (a továbbiakban: Ogyvt.) , amely megteremti a 
Magyarországon élő nemzetiségek számára az Országgyűlés munkájában való részvétel feltételeit. A nem-
zetiségi képviselők mandátumhoz jutásának megkönnyítése érdekében úgynevezett kedvezményes kvótát 
állapít meg, amelynek segítségével – az egyébként az Országgyűlésbe jutáshoz szükséges szavazatszám 
negyedével – nyerhető el a nemzetiségi képviselői mandátum. Arra az esetre, ha a kedvezményes kvótával 
nem kerül be egy adott nemzetiség képviselője az Országgyűlésbe, a törvény nemzetiségi szószóló meg-
választásának lehetőségét biztosítja az adott közösség számára. A szószóló az országos nemzetiségi önkor-
mányzat jelöltlistájának első helyén szereplő jelölt lehet. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. XXXVI. törvény 22. §-a értelmében a nemzetiségi listáról mandátumot szer-
ző képviselő, valamint a nemzetiségi szószóló tagja a magyarországi nemzetiségeket képviselő állandó or-
szággyűlési bizottságnak, amely a nemzetiségeket érintően az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, 
véleményező és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve. A szószóló tagja a nemzetiségi 
bizottságnak, amelynek munkájában szavazati joggal vesz részt, emellett az adott bizottság döntése alapján 
tanácskozási joggal vehet részt az Országgyűlés egyéb állandó bizottságainak munkájában, mindazon kér-
dések megvitatásakor, amelyeket a házbizottság a nemzetiségek életét befolyásoló témaként jelöl meg. 
Ugyancsak tanácskozási joggal vehet részt a törvényalkotási bizottság munkájában. A plenáris ülésen fel-
szólalhat, kérdést intézhet a kormány tagjához. Munkája végzéséhez mindazokat a juttatásokat és lehetősé-
geket igénybe veheti, amelyeket az országgyűlés képviselői. 

A 2014. évi országgyűlési választások során először nyílt lehetőség a nemzetiségek parlamenti képvisele-
tének megválasztására. A nemzetiségi névjegyzékre feliratkozottak alacsony száma miatt a kedvezményes 
mandátum eléréséhez a regisztráltak létszáma azonban kevésnek bizonyult, így a választási adatokból adó-
dóan a nemzetiségi közösségeknek szószólója lett a Parlamentben, akik 2014. április 30-án átvették megbízó 
levelüket, május 6-án esküt tettek, és a 13 nemzetiség képviselője megalakította az Országgyűlés Magyaror-
szági nemzetiségek bizottságát. A bizottság munkáján keresztül a szószólók jelentős szerepet kaphatnak a 
törvényalkotási folyamatban: az országgyűlési munka súlypontja a választásokat követően a bizottságokba 
került, így azok döntései nagyobb befolyással vannak a plenáris ülés döntéseire, mint korábban.

1.3. A 2014. évi választások eredményei

1.3.1. Országgyűlési választások

Az országgyűlési választásokra történő felkészülés időszakában, az Ogyvt. rendelkezései értelmében a ha-
zánkban élő nemzetiségek országos önkormányzatai országos nemzetiségi listát állítottak. Ezzel párhuza-
mosan megnyílt a nemzetiségi választói névjegyzék, amelyre a nemzetiséghez tartozó választópolgárok 
iratkozhattak fel, annak tudatában, hogy előzetesen el kellett dönteniük, a listára leadandó szavazatukat 
pártlistára, vagy nemzetiségi listára adják-e le. Az országos nemzetiségi önkormányzatok kezdettől jelezték, 
hogy ez a döntési helyzet megnehezíti számukra a nemzetiségi választók regisztrációját célzó kampányukat 
és abban reménykedtek, hogy a szabályozás még a választások előtt megváltozik.

A névjegyzék megnyitását követően viszonylag dinamikusan megkezdődött a választók feliratkozása a 
jegyzékre, ami azonban lelassult, amikor egyértelművé vált, hogy a jogszabályi háttér nem változik, a nem-
zetiségi választók nem szavazhatnak pártlistára. Az alábbi táblázat tartalmazza a nemzetiségi választói 
jegyzékben történt regisztrációkat az országgyűlési választások előtt.

Az országgyűlési választások nemzetiségi adatai

Nemzetiség
Országos listák

regisztrálás szavazat mandátum szószóló

Német 15 209 11 415 0 1

Roma 14 271 4 048 0 1

Horvát 1 623 1 212 0 1

Szlovák 1 317 995 0 1
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Ruszin 611 463 0 1

Román 647 362 0 1

Ukrán 502 293 0 1

Szerb 349 236 0 1

Szlovén 199 134 0 1

Örmény 184 110 0 1

Görög 140 102 0 1

Lengyel 133 99 0 1

Bolgár 104 74 0 1

A nemzetiségi képviselői mandátumot eredményező kedvezményes kvóta (a legalacsonyabb szavazatszám-
mal pártlistás mandátumot eredményező szavazatszám 25%-a) 22 022 volt, így – ahogyan a táblázatból kitű-
nik – egyik nemzetiségi lista sem eredményezett teljes jogú képviseletet. A választások eredményeképpen 
valamennyi nemzetiség szószólóval képviselteti magát az Országgyűlésben.

1.3.2. Nemzetiségi önkormányzati választások

Az Alaptörvény, az Njtv., valamint а választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatályba lépését kö-
vetően jelentősen átalakult a nemzetiségi önkormányzati választásokra vonatkozó szabályozási környezet. 
A 2014. októberi választás során а regisztrált nemzetiségi választópolgár nemcsak а települési nemzetiségi 
önkormányzat tagjaira, hanem – szemben а korábbi elektori rendszerrel – а területi és az országos nemzeti-
ségi önkormányzat tagjaira is közvetlenül és egy időben szavazhatott. 

Szintén új eleme а szabályozásnak, hogy а települési nemzetiségi önkormányzat választására csak azokon а 
településeken és nemzetiségekre vonatkozóan kerülhetett sor, ahol а 2011. évi népszámlálás adatai alapján 
legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. А Nemzeti Választási Bizottság а 
területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását azokban а megyékben, illetve а fővárosban tűz-
te ki, ahol megyei szinten, illetve а fővárosban legalább tíz települési nemzetiségi választást tűztek ki. Az 
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzését a jogi szabályozás nem köti külön 
feltételhez, ezért azt minden nemzetiség tekintetében megtartották. 
А nemzetiségi képviselők megbízatásának időtartama а nemzetiségi önkormányzatok esetében а korábbi 
négy év helyett öt évre emelkedett.

А 2715 kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás közül 569 választás a szükséges számú 
jelölt hiányában elmaradt, így végül 1523 településen 2146 választást tartottak meg. А 64 kitűzött területi 
nemzetiségi választásból 60 került megtartásra, legnagyobb számban Budapesten 12 nemzetiség esetében, 
a 13 országos nemzetiségi önkormányzat megválasztása mellett. 

А nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az rendelkezett szavazati joggal, aki а nemzetiségi 
névjegyzékbe а szavazást megelőző tizenhatodik napig felvételre került. Egy személy egyidejűleg csak egy 
nemzetiség névjegyzékébe kérhette felvételét. А nemzetiségi névjegyzékbe összesen 240 990 választópolgár 
regisztrált.
А nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán а tizenhárom magyarországi nemzetiséghez tartozó, 
névjegyzékben szereplő választópolgárok mintegy 64%-a vett részt а szavazáson. 

1.4. Nemzetiségpolitika a kormányzatban

A 2013–2015 közötti időszakban nem változott a nemzetiségpolitika kormányzati felügyelete. A nemzetisé-
gekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység központja továbbra is az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a 
továbbiakban: EMMI) volt, ahol az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 
hatáskörébe tartoznak a nemzetiségeket érintő kapcsolattartási, támogatáspolitikai, kulturális és nemzet-
közi ügyek. Ugyanezen minisztériumban, ugyanezen időszakban a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Ál-
lamtitkárság (2014-től Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság) felelősségi 
körébe tartozik a hátrányos helyzetű (a továbbiakban: HH) társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák 
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társadalmi integrációjának a koordinálása. Mindezen kívül a nemzetiségpolitikához kapcsolódó ügyek ter-
mészetesen érintik az EMMI egyéb szakterületeit (ilyen például az oktatás vagy a kultúra), illetve valameny-
nyi egyéb tárca munkáját is – e vonatkozásokat részletesen is bemutatjuk a későbbi fejezetekben.

A beszámolási időszakban az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Ál-
lamtitkárságán belül továbbra is a Nemzetiségi Főosztály dolgozik a nemzetiségeket érintő ügyeken – első-
sorban ez a terület a felelős a nemzetiségek jogaiért, illetve a nemzetiségeket érintő kérdésekért. Az Állam-
titkárság évente több alkalommal szervez megbeszéléseket a nemzetiségi önkormányzati képviselőkkel, a 
Nemzetiségi Főosztály napi kapcsolatban áll a nemzetiségek országos önkormányzati vezetőivel, illetve az 
Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának tagjaival.

A Nemzetiségi Főosztály Nemzetiségi Kapcsolatok Osztálya végzi a nemzetiségek jogairól szóló jogszabá-
lyok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotásával, módosításával összefüggő szakmai koncep-
ció-előkészítést, közreműködik a kormányelőterjesztés-tervezetek, jogszabály tervezetek előkészítésében. 
Figyelemmel kíséri a magyarországi nemzetiségek jogainak érvényesülését, különösen a nemzetiségi kul-
turális autonómia intézményeit, illetve kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek 
érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel, képviselőivel. Az osztály készít háttéranyagokat magyar 
állami vezetők és a nemzetiségek anyaországai politikusainak a tárgyalásaihoz.

A Nemzetiségi Támogatáskezelési Osztály a nemzetiségi nevelési, oktatási műveletekhez nyújtott támogatások 
döntési rendszerét működteti. Ellátja a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások döntés elő-
készítésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási 
rendszerének működtetését, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, 
kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek érdekképviseleti, kulturális és más 
szervezeteivel, képviselőivel.

A Külkapcsolati és Nemzetiségi Kulturális Együttműködési Osztály közreműködik a nemzetiség- és nemzetpoli-
tikai stratégiai szempontok összehangolásában, kapcsolatokat tart a hazai nemzetiségek anyaországainak 
diplomáciai képviseleteivel és a nemzetközi szervezetekkel, valamint koordinálja hazánk nemzetközi köte-
lezettségeiből fakadó kisebbségügyi beszámolóinak elkészítését. Az osztály választ ad európai és globális 
nemzetközi szervezetek Magyarországhoz intézett kérdéseire a nemzetiségügy kérdéskörében.

2. A NEMZETISÉGEKET ÉRINTő jOGI SZABÁLYOZÁS vÁLTOZÁSAI

Az alábbiakban a 2013–2015 közötti beszámolási időszakra vonatkozó jogszabályi változásokat soroljuk fel – 
a beszámolási időszak során a nemzetiségpolitikához kapcsolódó összes jogszabály részletes listáját az 1. 
számú melléklet tartalmazza.

2.1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény változásai

A beszámolási időszakban az Njtv. következő módosításai léptek hatályba. Az Njtv. 1. § (2) bekezdése szerint 
a nemzetiségi jogok és kötelezettségek vonatkozásában nemzetiséghez tartozik az a Magyarországon lakó-
hellyel rendelkező személy, aki magát valamely nemzetiséghez tartozónak tekinti és ezen nemzetiséghez 
tartozását az e törvényben meghatározott esetekben és módon kinyilvánítja.

Hatályba lépett az Njtv. 2. § 14. pontja, mely definiálja a nemzetiségi önkormányzati választások vonatko-
zásában a nemzetiségi szervezet fogalmát. Ennek azért van jelentősége, mert a nemzetiségi önkormányzati 
választáson a nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A definíció szerint a nemzetiségi szervezet a párt és a 
szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek 
alapszabályában rögzített célja az Njtv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

Hatályba lépett az Njtv. 5. § (5) bekezdése, mely szerint azokon a településeken, ahol valamely nemzeti-
ségnek a népszámlálás során a regisztrált aránya eléri a húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat kérésére a képviselő-testület köteles jegyzőkönyveit és határozatait a magyar mellett az adott 
nemzetiség nyelvén is vezetni, szövegezni. Ez a változás azt fejezi ki, hogy Magyarország elkötelezett a 
nemzetiségi jogok biztosítása iránt. További jelentős előrelépés az Njtv. 6. § (1) – (4) bekezdéseinek hatályba 
lépése, melyek kimondják, hogy azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás so-
rán regisztrált aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat az illetékességi területén működő érintett 
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települési nemzetiségi önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy a  rendeletének kihirdetése, hir-
detményének közzététele a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék, a közigazgatási eljárás során használt 
nyomtatványok a nemzetiség anyanyelvén is rendelkezésre álljanak, a közhivatalok, közszolgáltatást végző 
szervek elnevezését feltüntető táblák feliratai vagy ezek működésére vonatkozó közlemények a nemzetiség 
anyanyelvén is olvashatóak legyenek, valamint a helység- és utcaneveket megjelölő táblák feliratai a nemze-
tiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek.

Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya eléri a húsz 
százalékot, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére a helyi köztisztviselői és közalkalma-
zotti, valamint közjegyzői és bírósági végrehajtói állások betöltése során biztosítani kell az adott nemzeti-
ség anyanyelvét is ismerő személy alkalmazását. Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek 
a népszámlálás során regisztrált aránya eléri a tíz százalékot és a településen nemzetiségi önkormányzat, 
vagy nemzetiségi egyesület működik, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, vagy nemzetiségi 
egyesület kérésére a helyi önkormányzat által fenntartott vagy finanszírozott médiaszolgáltató rendszeres 
nemzetiségi közszolgálati műsort biztosít az adott településen élő nemzetiségi közösség anyanyelvű tájé-
koztatása érdekében. A rendelkezés a helyi önkormányzat által kiadott vagy finanszírozott sajtótermékre is 
vonatkozik. A médiaszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben ki kell kérni az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat, ennek hiányában a településen székhellyel rendelkező nemzetiségi egyesület véleményét.

Szintén előrelépést jelent az Njtv. 22. § (5) bekezdésének hatályba lépése, amely szerint a településen meg 
kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai nevelés-ok-
tatást, ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó nyolc (gyermek) tanuló szülője a fenntartótól kérte, és 
az óvodai csoport, iskolai osztály a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján megszer-
vezhető. Ha a tanulólétszám nem teszi lehetővé a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás egy 
településen belüli megszervezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a feladatellátásra 
köteles szerv megteremti a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeit. A fenti rendelkezéseket már 
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény is tartalmazta 2012. január 1-jén 
történt hatályon kívül helyezéséig.

Az Njtv. 53. § (1) bekezdése akképpen módosult, hogy a választások kapcsán a nemzetiségi névjegyzékbe 
kizárólag magyar állampolgárságú személy vehető fel. Azonban a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2015. január 1-jét megelőzően kitűzött választásán mandátumot szerzett nem magyar állampolgár választó-
polgárok mandátuma a nemzetiségi névjegyzékből magyar állampolgárságuk hiányára tekintettel történt 
törlése következtében nem szűnik meg. Hatályát vesztette az Njtv. 57. §-a, mely arról rendelkezett, hogy a 
nemzetiségi önkormányzati általános választást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek álta-
lános választásának napjára kell kitűzni. Ugyancsak hatályát vesztette az Njtv. 59. § (2) bekezdése, mely azt 
mondta ki, hogy egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat.

Az Njtv. 88. § (1) bekezdése azzal a mondattal egészült ki, hogy az országos önkormányzat egy-négy elnök-
helyettest választ. Hatályát vesztette az Njtv. 98. § (2) bekezdése, mely arról rendelkezett, hogy a képvise-
lő-testület, közgyűlés feloszlása nem mondható ki a választást megelőző és azt követő hat hónapon belül.

Hatályba lépett az Njtv. 101. § (1) bekezdés e) pontja, mely szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő 
megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett 
ingyenes képzésen. Ezen jogszabály-módosítás célja az, hogy a jogi végzettséggel nem rendelkező nemze-
tiségi önkormányzati képviselők is megismerjék jogaikat valamint kötelezettségeiket, és munkájukat na-
gyobb szakértelemmel végezzék.

Hatályba lépett az Njtv. 101. § (3) bekezdése, mely kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő 
a testületi üléseken jelnyelvet, illetve az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhat. Ez 
a rendelkezés tükrözi Magyarország elköteleződését siket és nagyothalló embertársaink emberi és polgári 
jogainak biztosítása iránt. 

Hatályba lépett az Njtv-nek a nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségét szabályozó 103. §-a. A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc 
napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilat-
kozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, 
és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben. A képviselő vagyonnyilat-
kozata nyilvános. A rendelkezés hatályba lépésével javult Magyarországon a közélet tisztasága. 
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Az Njtv. 106. § (9) bekezdése azzal a fordulattal egészült ki, hogy nemzetiségi önkormányzati képviselő 
lehet az is, aki ugyanannál a nemzetiségi önkormányzatnál a nemzetiségi önkormányzat által létesített 
vagy fenntartott intézmény vezetője. Ezzel lehetővé vált, hogy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott 
intézmények vezetői is vállaljanak nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatást. 

Hatályba léptek az Njtv. 109. § (3) – (9) bekezdései valamint az Njtv. 110 – 111. §-ai, melyek a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és képviselőjének díjazását szabályozzák.

Módosult az Njtv. 128. § (2) bekezdése, mely a nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetés 
terhére nyújtott támogatásáról rendelkezik. Az új szabályozás a következőt tartalmazza: a feladatfinanszíro-
zási rendszer keretében a központi költségvetésből nyújtott működési költségvetési és feladatalapú költség-
vetési támogatást a nemzetiségi önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja 
fel. Az Njtv. intézményi társulásra vonatkozó 144. §-a hatályát vesztette, a 143. § (2) bekezdése módosult és 
kimondja, hogy a társulásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvénynek a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Módosultak az Njtv. 148. § (3) – (4) bekezdései: Ha az Njtv. 1. mellékletében felsoroltakon kívül további 
nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a nemzetiségként való elismerés feltételeinek, leg-
alább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség 
Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását. Az eljárás során a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvénynek az országos nép-
szavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A kezdeményezés szervezője az a 
magyar állampolgár választópolgár lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásán választható.

2.2. Az új Polgári Törvénykönyv

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 2014. március 15-én lépett 
hatályba. Az új Ptk. 2:54. § (5) bekezdése szerint a közösség (magyar nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji 
vagy vallási közösség) bármely tagja jogosult – harminc napon belül – bírósághoz fordulni, ha személyisé-
gének lényeges vonása az adott közösséghez tartozás és a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő 
vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem érte. A jogsértéssel elért vagyoni előny átengedé-
sén kívül az igény érvényesítője a személyiségi jogsértésnek valamennyi szankcióját érvényesítheti. 
A közösség megsértése esetén az ügyész – az általános elévülési időn belül – a sértett hozzájárulása nélkül 
indíthat keresetet. A gyűlöletbeszéd szabályozásának háttereként az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bí-
róság korábbi gyakorlatában megjelent azon elmélet adta, amely szerint speciális csoportok esetén a csopor-
tot ért jogsérelem átsugárzik a csoport tagjaira, akik így jogosultak lehetnek igényt érvényesíteni.

2.3. A nemzetiségi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletre vonatkozó 
szabályozás változásai

Az Njtv. 146. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal – az elmaradt nemzetiségi önkormányzati döntés pót-
lása (aktuspótlás) kivételével – a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének rendjével egyező tarta-
lommal és módon ellátja a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Az Mötv. 132. § (3) bekez-
dése szintén módosult. Az új szabály szerint a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja 
az érintett működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét; döntéseinek jogszerűségét; jogalkotási, 
továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási kötelezettségének teljesítését. A norma tehát a „helyi 
önkormányzat” szó helyett az „érintett” szót alkalmazza, ami a törvényességi felügyelet hatókörét kiterjeszti.

Az Mötv. 139. § (2) bekezdése a következő szövegre módosult: a közigazgatási és munkaügyi bíróság a 
jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtását felfüggesztheti. Tehát a felfüggesztésnek nem felté-
tele már az, hogy a határozat végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járjon. 
Az Mötv. 141. § (1) bekezdése azokat az eseteket sorolja fel, amelyeknél a kormányhivatal a nemzetiségi 
önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg. A felsorolás kiegészült az e) 
ponttal, mely szerint a kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti 
bírságot állapíthat meg, ha az érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét ismételten megsérti, azonban 
az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja más törvényességi felügyeleti eszköz 
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alkalmazását. Az Mötv. 141. § (3) bekezdése kiegészült azzal a magyarázó szabállyal, hogy ugyanazon köte-
lezettség ismételt megszegésének tekintendő a jogszabálysértő állapot folyamatos fenntartása is.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. 
rendelet kapcsolattartást szabályozó 5. § (1) bekezdése a következő szövegre módosult: a törvényességi fel-
ügyeleti eljárás során és az Mötv. 133. § (2) bekezdése szerinti javaslattétel esetén az írásbeli kapcsolattartás 
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – jogszabályban meghatározott informatikai rendszerbe törté-
nő feltöltés útján valósul meg. Az információkérés és a szakmai segítségnyújtás során az írásbeli kapcsolat-
tartás papír alapon, elektronikus úton vagy az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel valósul meg. Az 
informatikai rendszerbe történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek kell tekinteni. 

A fentieknek megfelelően módosult az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a kormányhi-
vatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet (továbbiakban: Ömr.). 
Az Ömr. 2. §-a, valamint az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításá-
ról szóló 36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. §-a  szerint a jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra 
kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak. Az Njtv. 153. § (1) bekezdése 
szerint ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, így az Ömr. 2. §-a 
a nemzetiségi önkormányzatokra is alkalmazandó. Ez tehát azt jelenti, hogy a jegyzőkönyveket kizárólag a 
Nemzeti Jogszabálytár elektronikus rendszerén keresztül kell megküldeni a kormányhivatal részére.

2.4. A nemzetiségi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet tapasztalatai

A nemzetiségi önkormányzat feletti törvényességi felügyelet tekintetében a következő problémák jelentkez-
tek a beszámolási időszakban:

A törvényességi felügyelet tárgyában a kormányhivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzat közötti kom-
munikáció főszabály szerint a Nemzeti Jogszabálytár felületén zajlik. Visszatérő probléma ezzel kapcsolat-
ban, hogy egyes nemzetiségi önkormányzatok nem fogadják a kormányhivatalok által küldött üzeneteket.

Továbbra is problémaként jelentkezik, hogy egyes nemzetiségi önkormányzatok egyáltalán nem vagy nem 
határidőben küldik meg a testületi üléseikről készített jegyzőkönyveket a kormányhivatal részére. A jegyző-
könyvvel kapcsolatban többször jelentkező hiányosság, hogy a testület elmulaszt dönteni az ülés napirend-
jéről, elmarad a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyszínét, 
az előterjesztéseket, a hozzászólókat és hozzászólásuk lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos 
tartalmát, a szavazás számszerű eredményét valamint a megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők 
nevét, illetve nem csatolták a jegyzőkönyvhöz az ülésre szóló meghívót.

Az alakuló üléseket több esetben a korelnök hívta össze az illetékes választási bizottság helyett, az ülés 
határozatképessége nem lett megállapítva, illetve a napirendi pontokat a testület nem fogadta el. Egyes 
nemzetiségi önkormányzatok kevesebb, mint négy ülést tartanak egy évben, illetve nem tartanak közmeg-
hallgatást. Többször előfordul a zárt ülésre vonatkozó szabályok be nem tartása.

Több nemzetiségi önkormányzatnál jelentkező probléma volt, hogy a képviselők nem kérelmezték felvé-
telüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Egyes nemzetiségi önkormányzatok a vagyonnyilatkoza-
tok őrzésére és ellenőrzésére elmulasztottak bizottságot létrehozni, illetve képviselőket kijelölni. Előfordult, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Njtv-vel ellentétes rendelkezése-
ket tartalmazott. A nemzetiségi önkormányzatok többször megsértették a tiszteletdíjra vonatkozó szabályo-
kat, illetve nem fogadták el a költségvetésről valamint a zárszámadásról szóló határozatokat. Egyes nemze-
tiségi önkormányzatok nem tartották be a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra 
és érvényesítésre vonatkozó rendelkezéseket. E problémákat az Állami Számvevőszék által végzett, a nem-
zetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséből szerzett tapasztalatai is igazolják.

Visszatérő probléma volt a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatának 
elmulasztása. Összességében megállapítható (és ez a többi felsorolt problémára is vonatkozik), hogy minél 
nagyobb mértékű segítséget nyújt a helyi önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat részére, an-
nál kevesebb törvényszegésre kerül sor a nemzetiségi önkormányzat működése során.
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3. A NEMZETISÉGI fELAdATOK fINANSZíROZÁSA

A magyarországi nemzetiségek számára biztosított közvetlen központi támogatásokat a Magyarország köz-
ponti költségvetéséről szóló törvények (Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, Magyar-
ország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény) tartalmazzák. A források 2012 júniusától az 
EMMI fejezeti és központi kezelésű előirányzatai között jelennek meg. A 2. számú melléklet tartalmazza a 
2013–2015 közötti időszak költségvetéseiben nevesített nemzetiségi vonatkozású tételek összevont tábláza-
tát, az egyedi és a pályázatos támogatásokat pedig a 3. számú melléklet összesíti. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma kezelésében a nemzetiségi célú támogatások a következő főbb területeket érintik:

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása;
Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása;
Nemzetiségi támogatások (pályázati úton és egyedi kérelem útján nyújtott támogatások, Nemzetisége-
kért Díj, Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj);
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása (működési és feladatalapú költségvetési 
támogatás);
Nemzetiségi intézmények fenntartói részére nyújtott bérkompenzáció.

A nemzetiségi célú támogatások nyújtását a 2013. január 1-jén hatályba lépett, a nemzetiségi célú előirányza-
tokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012 (XII.29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Támr.) szabályozza. A feladatok finanszírozására szolgáló keretösszegeket a min-
denkori költségvetési törvény tartalmazza. Az alábbiakban a felsorolt területeket részletesen is bemutatjuk.

3.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül kiemelendő, 
hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkor-
mányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, 
érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott önkormányzati feladatok kap-
csán – külön törvényben meghatározott – érdek-képviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá 
ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét. A nemzetiségi 
kulturális autonómia fejlesztése érdekében pedig országos szintű nemzetiségi intézményhálózatot tart fenn.

A média támogatás kapcsán fontos kiemelni, hogy a nemzetiségeknek joguk van az információkhoz való 
– saját anyanyelvükön történő – szabad hozzáféréshez és azok továbbadásához, a tömegkommunikációs 
eszközök útján való – anyanyelvükön történő – tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, médiaszolgáltatás és 
sajtótermék eléréséhez és terjesztéséhez.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a kötelező és önként vállalt feladataik ellátására, hivatalaik mű-
ködtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására részesülnek működési tá-
mogatásban. A támogatás összegéről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, amely 2013-ban és 
2014-ben egyaránt 1 236,5 M Ft összeget rögzít a fent nevezett célra, a 2015. évi költségvetési törvény azonban 
1 581,7 M Ft kiadási (támogatási) előirányzatot tartalmaz. 
A nevesített nemzetiségi előirányzatokat – köztük az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és 
média támogatásait – jelen beszámoló 2. sz. melléklete foglalja össze.

3.2. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának meg-
teremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az országos nemzetiségi önkormányza-
tok által kizárólagosan vagy részben működtetett nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésé-
nek, valamint fejlesztésének támogatására, ilyen intézmények alapításának elősegítésére, valamint országos 
és/vagy regionális tevékenységű nemzetiségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének tá-
mogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési tör-
vények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk 
fenntartott intézmények működési támogatását. 

•
•
•

•

•
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Az előirányzat keretösszege 2013-ban 586 M Ft, 2014-ben 611,5 M Ft, 2015-ben pedig 932,3 M Ft. Az országos 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatásának 2013–2015 közötti időszakra vo-
natkozó önkormányzatonkénti változását foglalja össze az alábbi kimutatás.

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Országos nemzetiségi önkormányzat 2013 (M ft) 2014 (M ft) 2015 (M ft)

Bolgár Országos Önkormányzat 30,8 30,8 50,8

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12,5 15 19,5

Országos Horvát Önkormányzat 57,5 65,5 104,4

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 125,6 125,6 178

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 19,7 27,5 40,8

Országos Roma Önkormányzat 78,6 78,6 165,9

Országos Lengyel Önkormányzat 24,6 25,8 30,8

Országos Örmény Önkormányzat 7 7 27

Országos Szlovák Önkormányzat 115,8 118,8 159,5

Országos Szlovén Önkormányzat 43,4 46,4 58,4

Szerb Országos Önkormányzat 54,7 54,7 69,2

Országos Ruszin Önkormányzat 7,8 7,8 13,5

Ukrán Országos Önkormányzat 8 8 14,5

Összesen: 586 611,5 932,3

A változások oka, hogy a nemzetiségi támogatások előirányzatból az intézményi támogatások, átvett fel-
adatok támogatása folyamatosan beépült az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intéz-
mények támogatása előirányzatok megfelelő jogcímcsoportjába. Az egyes költségvetési források emelke-
désének oka, hogy a szóban forgó támogatások korábban a „Nemzetiségi támogatások” fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére lettek biztosítva, azonban a vizsgált időszakban beépültek az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok költségvetésébe: 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által átvett oktatási intézmények átvételével kap-
csolatos működési költségek finanszírozásának fedezetével, 2,5 M Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat 
2012-ben saját fenntartásba átvette a Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központot, melynek fo-
lyamatos működési költségeinek fedezése így megoldható.
Az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása a Lakócsai Tájház mű-
ködési költségeinek fedezetével 5,5 M Ft-tal, illetve a pécsi Horvát Gimnázium átvételével kapcsolatos 
működési költségek fedezetének biztosításával 2,5 M Ft-tal bővült.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása intéz-
ményi átvételekkel és bővüléssel kapcsolatos személyi kiadások fedezetének biztosítása által (oktatási és 
gazdasági referens bérköltsége), 7,8 M Ft-tal emelkedett.
Az Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása a Lengyel Múzeum mű-
ködési költségeinek fedezetével, 1,2 M Ft-tal bővült.
Az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása a Ľudové noviny interne-
tes változatának 2 M Ft összegű támogatásával, illetve a vallási szertartások szlovák anyanyelvű gyakor-
lásának 1 M Ft összegű támogatásával emelkedett.
Az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Szlové-
nek Szövetségének 3 M Ft összegű működési támogatásával bővült.

Az előirányzatok 2015. évben történő emelkedése – a működési és médiatámogatási előirányzatokhoz ha-
sonlóan – valamennyi országos nemzetiségi önkormányzatot számottevően érintette.

•

•

•

•

•

•
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3.3. A „Nemzetiségi támogatások” fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások

A „Nemzetiségi támogatások” fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások kapcsán kiemelt szem-
pont a nemzetiségek önazonosságának megőrzése, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szel-
lemi és tárgyi emlékeik ápolása, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és 
kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezése. Kiemelendő továbbá a nemzeti-
ségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése, valamint a szomszédos 
országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogal-
mazottak. Az előirányzat pályázati úton és egyedi kérelmek benyújtása útján fedezi: 

a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatását,
a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatását,
a nemzetiségi kultúra támogatását,
a nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi táborok megvalósításának támogatását,
az anyaországban szervezett pedagógus-továbbképző programok megvalósításának támogatását,
a Nemzetiségekért Díj és az átadó ünnepség megszervezésének költségeit,
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj fedezetét,
a nemzetiségi intézmények átvételével kapcsolatos feladatbővülés támogatását,
intervenciós támogatások nyújtását az önhibájukon kívül bajba jutott önkormányzatoknak, nemzetiségi 
intézményeknek,
valamint nemzetközi kötelezettségként a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben a magyar fél 
által vállaltak forrásait.

A 2013. évi nemzetiségi pályázatok

2013-ban az alább részletezett négy kiírásra került pályázati kategóriában összesen 1 357 db pályázatot nyúj-
tottak be, amelyek közül 1 256 db volt érvényes. A támogató EMMI döntését követően 578 partner 863 db 
pályázata részesült támogatásban, amely az érvényes pályázatok 68,7%-át tette ki. A kiírási keretösszeg 235 
M Ft volt.

A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok költségvetési támogatása kategóriában benyújtott 
854 db pályázat közül 792 pályázat volt érvényes. Az érvényes pályázatok 60%-ának ítélt költségvetési támo-
gatást a Támogató. A kiírás keretösszege 85 M Ft volt.

A nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása kategóriában 367 pályázat került benyújtásra. A 
roma, valamint a német etnikumhoz tartozó szervezetek pályázási aktivitása kimagasló volt. A benyújtott 
pályázatok 92%-a (339 db) volt érvényes. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke a 2013. év-
ben 110 M Ft volt. A benyújtott pályázatokon igényelt támogatás teljes összege (663 121 767 Ft) a keretösszeg 
hatszorosát is meghaladta.

Magyarországon és az anyaországban megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző 
és olvasó táborok megvalósításának támogatása kategóriában benyújtott 129 db pályázat közül 118 db volt 
érvényes. Az érvényes pályázatok 68%-ának ítélt költségvetési támogatást a Támogató. A kiírás keretösszege 
30 M Ft volt.

Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításá-
nak támogatása kategóriában benyújtott pályázatok száma 7 db volt. A benyújtott pályázatok mindegyike 
érvényes volt. A kiírás keretösszege 10 M Ft volt, amelyre 11 269 010 Ft összegű támogatási igény érkezett be.

2014. évi nemzetiségi pályázatok 

A 2014. évi nemzetiségi pályázatok kiírása során a nemzetiségi civil szervezetek (110 M Ft), a nyelvi környe-
zetben megvalósuló táborok (36,1 M Ft), nemzetiségi kulturális kezdeményezések (110 M Ft), az anyaország 
közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések (10 M Ft) támogatása valósult 
meg.

A 2014-ben kiírt nemzetiségi célú támogatásokat biztosító pályázati felhívásokra 1366 pályázat érkezett. A 
pályázatok 97%-a érvényes lett, befogadásra került. A Nemzetiségi Támogatási Bizottság javaslata alapján a 
Támogató végül 934 pályázat támogatásáról döntött.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatása kategóriában összesen 832 
db benyújtott pályázatból 562 db volt nyertes. A nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támo-
gatása kategóriában a beérkezett 337 db pályázatból 278 volt nyertes. A nyelvi környezetben megvalósuló 
nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költ-
ségvetési támogatása kategóriában benyújtott 190 db pályázat érkezett, ebből 182 db volt érvényes és 85 db 
szerződés került megkötésre. Az anyaország közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-to-
vábbképzések támogatása kategóriában a beérkezett 7 db pályázat érvényes lett és támogatott. Az igényelt 
támogatás 20%-kal lépte túl a rendelkezésre álló 10 M Ft keretösszeget. 

A nemzetiségi célú támogatások tárgyalása kapcsán fontos kiemelni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(a továbbiakban: EMET) szerepét. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 178/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet 7. §-a alapján az EMET látja el az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, vagy jog-
szabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más 
úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

A 2013. és 2014. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az ösz-
töndíj célja a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás elősegítése érdekében támogatásban részesí-
teni a valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű középiskolai tanulókat. Az ösztöndíj mértéke 
tanulónként, két tanéven keresztül havonta 60 000 Ft, amely összeg a megállapítását követő szeptember 1. 
napját követő két tanítási évben kerül folyósításra. A 2013. és 2014. évben is egyaránt 20-20 fő tanuló részére 
került megítélésre a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj. A 2013. évi nyertes tanulók a 2013/2014-es tanévre, 
illetve 2014/2015-es tanévre részesülnek 12-12 M Ft, összesen 24 M Ft ösztöndíjban. Ehhez hasonlóan a 2014. 
évi nyertes diákok 2014/2015-ös, illetve a 2015/2016-ös tanévre eső összege – a 2013. évihez hasonlóan – 12-12 
M Ft, összesen 24 M Ft. 

A 2013. és 2014. évi egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások

Az egyedi támogatási döntések során kiemelt prioritást élveznek a kisebbségi vegyes bizottságok (a további-
akban: KVB) jegyzőkönyveiben foglaltak, mely mellett intervenciós jellegű és kulturális kezdeményezéssel 
összefüggő kérelmek is támogatásra kerültek. Az egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások 
összege 2013-ban 407,7 M Ft, 2014-ben 1 047,5 M Ft volt.

2013-ban e körben került támogatásra többek között a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű 
Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium felújítása (160 M Ft), a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon pihenő- és sportudvara (10,5 M Ft), az Apátistvánfalvi Kéttan-
nyelvű Általános Iskola és Óvoda (7,75 M Ft), a Lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház (5 M Ft), az Országos 
Szlovén Önkormányzat székháza (13,25 M Ft), az Országos Szlovák Önkormányzat ösztöndíjprogramja (5,5 
M Ft) és a gyulai Román Ortodox közösségi tér, archívum és kiállítóhely (42,7 M Ft).
A 2014. évi egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások közül kiemelendő a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlo-
vák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium felújítása első ütemének befejezése (75 
M Ft), a pécsi Horvát Színház bővítése és felújítása (554,5 M Ft), a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Diákotthon pihenő- és sportudvara kialakításának befejező munkálatai (29,5 
M Ft), a pécsi Szerb Egyházi Gyűjtemény kialakítása (10 M Ft), a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Álta-
lános Iskola és Kollégium felújítása (20,3 M Ft), a Ruszin Kutatóközpont 2014. évi működési támogatása (13,4 
M Ft), továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat felújítási és bővítési munkálatainak II. üteme (29 M Ft).

Fentiek mellett számos kulturális kezdeményezést támogató, továbbá egyéb kisebbségi vegyes bizottsági 
ajánlásokhoz illeszkedő 10 M Ft alatti támogatás is megítélésre került.

3.4. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésben 
megállapított támogatásai

2013-ban és 2014-ben a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú költ-
ségvetési támogatását a Támr. szabályozta. A Rendeletben foglaltak szerint a helyi nemzetiségi önkormány-
zatok feladatarányos támogatása a működési költségvetési és a feladatalapú költségvetési támogatásból áll. 
Működési költségvetési támogatásra a költségvetési év első napján működő és a törzskönyvi nyilvántar-
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tásba bejegyzett, vagy a költségvetési évben megalakult és legkésőbb a költségvetési év november 15-ig a 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett és fizetési számlával rendelkező helyi nemzetiségi önkormányzat 
jogosult a képviselő-testület, közgyűlés alakuló ülését követő hónap első napjától. Feladatalapú költségveté-
si támogatásban a jogszabályi feltételrendszernek megfelelő nemzetiségi önkormányzatok részesülhetnek. 
A támogatás forrását 2013-ban és 2014-ben is a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. 
melléklet szerinti Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet XX./22. Települési és területi nemzetiségi ön-
kormányzatok támogatás előirányzat adta, melynek keretösszege mindkét támogatási évben 1 520 M Ft volt. 
A támogatás 1/3 rész működési és 2/3 rész feladatalapú támogatás arányában oszlik meg, azaz:

1/3 rész működési költségvetési támogatás: 506 M Ft,
2/3 rész feladatalapú költségvetési támogatás: 1 013 M Ft.

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatokra, valamint azok támogatására vonatkozó részletes 
adatokat jelen beszámoló 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok működését biztosító támogatás

A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő – 
az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó 
további – működési költségek fedezetére használható fel. A 2013. évben 2164 települési nemzetiségi önkor-
mányzat részesült településenként 221 833 Ft működési támogatásban, míg 58 területi nemzetiségi önkor-
mányzat 443 666 Ft működési támogatásban részesült. A Támr-ben foglaltak szerint a 2014. évtől a legutóbbi 
népszámlálás adatai alapján kerülnek megállapításra a működési költségvetési támogatás összegei. A 2014-
es költségvetési évben a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költség-
vetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy főnél kevesebb,
50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,
100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,
200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy tele-
pülési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányza-
tok száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,
négyszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormány-
zatok száma meghaladja a húszat.

A kormányhivatalok EMMI részére megküldött tájékoztatása szerint a 2014. év első napján 2119 működő 
települési nemzetiségi önkormányzat, valamint 58 működő területi nemzetiségi önkormányzat került nyil-
vántartásba. A 2011. évi népszámlálási adatok feldolgozása alapján az egy települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatra eső átlagtámogatás összege 135 355 Ft volt. Az egyes támogatási kategóriákba eső települé-
si és területi nemzetiségi önkormányzatok számát és a rájuk eső működési költségvetési támogatás összegét 
az alábbi kimutatás foglalja össze.

Támogatási 
kategóriák

Adott 
kategóriába 

tartozó települési 
nemzetiségi 

önkormányzatok 
száma (db)

Egy települési 
nemzetiségi 

önkormányzatra 
jutó működési 
költségvetési 

támogatás összege (ft)

Adott 
kategóriába 

tartozó területi 
nemzetiségi 

önkormányzatok 
száma (db)

Egy területi 
nemzetiségi 

önkormányzatra 
jutó működési 
költségvetési 

támogatás összege (ft)

Működési 
költségvetési 

támogatás 
összege (ft)

3% 8 4 061 32 488
50% 278 67 678 18 814 484
100% 234 135 355 31 673 070
200% 1 599 270 710 30 270 710 440 986 590
400% 28 541 420 15 159 760
Összesen 2 119 58 506 666 392

•
•

•

•

•
•
•
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A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi feladatainak ellátását 
biztosító támogatás

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi 
önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-tes-
tületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét – és ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az igazolt 
képviselő-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet – a kormányhivata-
lon keresztül a jogszabály szerinti határidőben eljuttatja a Támogató részére.

A feladatalapú támogatás összegének megállapítása érdekében a megküldött jegyzőkönyvekben szereplő 
határozatok a Támr. rendeletben meghatározott szempontrendszer szerint kerültek értékelésre. A feladat-
alapú támogatás az egyes nemzetiségi közfeladat ellátását szolgálják, úgymint a nemzetiségi kulturális au-
tonómiával kapcsolatos kezdeményezések, a nemzetiségi kultúrával, oktatással kapcsolatos feladatok, prog-
ramok. Más kategóriában értékelendő még a kulturális kezdeményezések, úgymint a nemzetiségi jellegű 
rendezvények szervezése, támogatása, a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok, mint például a civil 
kapcsolatok rendszere, anyanyelvű hitélet, esélyegyenlőség, és a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő 
feladatok önkormányzati feladatokhoz kötődő kezdeményezések, nyelvhasználattal kapcsolatos kezdemé-
nyezések, kistérségi együttműködések.

A 2013. évben a támogatói döntés alapján 1824 nemzetiségi önkormányzat részesült összesen 1 013 M Ft-
ot meghaladó összegű feladatalapú költségvetési támogatásban. A támogatások átlagos összege települési 
nemzetiségi önkormányzatok esetén 448 179 Ft, míg területi nemzetiségi önkormányzatok esetén 896 359 
Ft. A 2013. évi legmagasabb feladatalapú költségvetési támogatás összege 2 426 903 Ft. A 2014. évben 1837 
nemzetiségi önkormányzat részesült összesen 1 013 M Ft-ot meghaladó összegű feladatalapú költségvetési 
támogatásban. A támogatások átlagos összege települési nemzetiségi önkormányzatok esetén 540 031 Ft, 
míg területi nemzetiségi önkormányzatok esetén 907 191 Ft volt. A 2014. évi legmagasabb feladatalapú költ-
ségvetési támogatás összege 2 598 816 Ft.

A támogatások megállapítása eljárásának ügyfélközpontú szemléletét tükrözi, hogy az egyes nemzetiségi 
önkormányzatok számára a nemzetiségi támogatásokat szabályozó kormányrendelet módosításával lehe-
tővé vált az előzetesen közzétett pontszámokkal és Támogatóhoz beérkezett jegyzőkönyvekkel kapcsolatos 
észrevételek előterjesztése, melynek következtében 2013-ban 61, míg 2014-ben 110 észrevétel részesült pozi-
tív felülbírálatban.

3.5. Nemzetiségi intézmények fenntartói részére nyújtott bérkompenzáció

A 2014. évtől a nemzetiségi szakterület kezelésébe került a nemzetiségi intézmények fenntartói részére biz-
tosított bérkompenzáció nyújtásának feladatköre. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek fog-
lalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 5. § (1) bekezdésében megjelölt céltar-
talék terhére kompenzáció illette meg az országos nemzetiségi önkormányzatok, illetve helyi nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott intézményeknél foglalkoztatottakat. Az igények felmérését követően a 
forrás biztosítására támogatási szerződések megkötése során került sor. Ennek keretében 2014. évben 17 
fenntartóval került sor támogatási szerződés megkötésére összesen 43,2 M Ft összegben. A 2014 novembe-
rében történt felmérés során összesen 4,676 M Ft visszafizetési kötelezettség, illetve 1,547 M Ft többletigény 
kimutatására került sor. A kifizetett, de fel nem használt 4,676 M Ft visszafizetés az érintett fenntartók részé-
ről teljesült, a többletigény kifizetése az érintett támogatási szerződések módosítását követően valósult meg.

Következő számunkban folytatjuk a „Nemzetiségi köznevelés és oktatás”, 
valamint „A nemzetiségi közművelődés, hagyományőrzés és kultúra” fejezetekkel. 


