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Az országgyűlés 
- követve a magyar történelem legnemesebb hagyományait és értékeit, 
- a demokrácia és a humanizmus eszméi iránti elkötelezettség jegyében, 
- a népek és nemzetek közötti megértés és baráti együttműködés elősegítésének szándékával, 
- továbbá annak tudatában, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek harmonikus együttélése 

a többségi nemzettel a nemzetközi biztonság alkotó eleme, kinyilvánítja, hogy a nemzeti és 
etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és 
ítnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, amelyeket 
tiszteletben tart, és mindezeknek a Magyar Köztársaságban érvényt szerez. 

Ezen jogok összessége nem a többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága, forrásuk 
pedig nem a nemzeti és etnikai kisebbségek számaránya, hanem az egyén szabadságának és a 
társadalmi békének tisztelete alapján a másság joga. 

Az egyenlőség és a szolidaritás eszméinek, az aktív kisebbségvédelem elveinek kinyilvánítá-
sakor az Országgyűlést az elfogadott egyetemes erkölcsi és a történelmi értékek tisztelete, a 
kisebbségek és a magyar nemzet közös létérdekeinek következetes képviselete vezérli. 

A Magyar Köztársaság területén élő, magyar állampolgárságú nemzeti és etnikai kisebbségek 
nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai, valamint a kisebbségi létükkel 
összefüggő más sajátosságaik egyéni és közösségi önazonosságuk része. 

Mindezek különleges értékek, megőrzésük, ápolásuk és gyarapításuk nemcsak a nemzeti és 
etnikai kisebbségek alapvető joga, de a magyar nemzet, végsősoron pedig az államok és 
nemzetek közösségének érdeke is. 

Figyelembe véve, hogy az önkormányzatok a demokratikus rendszer alapját képezik, a ki-
sebbségi önkormányzatok létrehozását, tevékenységét és az ezáltal megvalósuló kulturális 
autonómiát az Országgyűlés a kisebbségek sajátos jogérvényesítése egyik legfontosabb alapfel-
tételének tekinti. 

Az Országgyűlés a történelmi együttélés tényéből kiindulva ezen törvényben is biztosítja 
mindazon jogokat, amelyek a kisebbségekhez tartozó személyeknek, mint magyar állampolgá-
roknak és ezek közösségeinek nemcsak emberi jogai, lianem olyan politikai jogok, amelyek 
segítségével nemzeti Vagy etnikai önazonosságuk megőrzése elősegíthető. E törvény célja, 
hogy a Helsinki Záródokumentum elvei alapján megteremtse a kisebbségi lét megéléséhez 
szükséges intézményes alapokat, beleértve az anyaországokkal- és nemzetekkel való szabad, 
élő kapcsolattartást is. A Magyar Köztársaság Országgyűlését e törvény megalkotásánál a 
határok nélküli Európa megteremtésének, a kisebbségi létből adódó liátrányok mérséklésének 
és felszámolásának, az ehhez szükséges demokratikus intézményrendszer továbbfejlesztésének 
szándéka vezérli. 

Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében a nemzeti és etnikai kisebbségekhez 
tartozó személyeket és közösségeiket megillető jogok összegzése végett, valamint e jogok 
érvényesülésének biztosítására és az érvényesítés módjának szabályozására - figyelembe véve 
a nemzetközi jog rendelkezéseit, az ENSZ Alapokmányát, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Párizsi Chartát, az 
Európai Emberi Jogi Konvenciót és a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített elveket - a 
következő törvényt alkotja: 

1.5 

(1) E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő mindazon magyar állam-
polgárságú személyekre, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak 
tekintik, valamint e személyek közösségeire. 
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(2) E törvény értelmében nem2eti és etnikai kisebbség (továbbiakban: kisebbség) minden 
olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az 
állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai állampolgárok és a lakosság többi 
részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-
tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik 
érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

3.S 

(1) A Magyar Köztársaságban élő kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó té-
nyezők. (Alkotmány 68.$ (1) bekezdés). Kultúrájuk része a magyarországi kultúrának. 

(2) A nemzeti vagy etnikai önazonossághoz való jog olyan alapvető emberi jog, amely egyé-
neket és közösségeket egyaránt megillet. 

(3) Minden kisebbség jogosult arra, hogy nemzeti vagy etnikai közösségként létezzen és 
fennmaradjon. 

(4) Minden kisebbségi közösségnek és kisebbséghez tartozó személynek joga van a szülő-
földjén való élet, valamint a szülőfölddel való kapcsolattartás zavartalanságához. A szülőföldhöz 
való jog nemcsak a saját születési helyéhez, hanem a szülők, nevelők, ősök születési vagy 
lakhelyéhez, az óhazához és annak kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés szabadságát és 
oltalmát is jelenti. 

7.$ 

(1) Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez (továbbiakban: kisebbséghez) való 
tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kisebbségi 
csoporthoz való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető. 

(2) A nemzeti és etnikai önazonossághoz való jog és ilyen kisebbséghez való tartozás válla-
lása és kinyilvánítása nem zárja ki a kettős vagy többes kötődés elismerését. 

10.$ 

A kisebbséghez tartozóknak a közéletben való részvétel nem korlátozható. Érdekeik kifeje-
zésére, védelmére - az alkotmányos szabályozás szerint - egyesületeket, pártokat, más társa-
dalmi szervezeteket hozhatnak létre. 

12.$ 
(1) A kisebbséghez tartozó személynek joga van saját és gyermeke utónevének szabad meg-

választásához, családi és utónevének anyanyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez és 
annak - jogszabályban meghatározott keretek között - hivatalos okmányokban való feltünteté-
séhez. A nem latin írásmóddal történő bejegyzés esetén kötelező a fonetikus, latinbetűs írás-
mód egyidejű alkalmazása is. 

13.$ 

A kisebbséghez tartozó személynek joga van: 
a) anyanyelvének, történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez, ápolá-

sához, gyarapításához, továbbadásához; 
b) résztvenni az anyanyelvű oktatásban és művelődésben; 
c) kisebbségi voltával kapcsolatos személyi adatok vedelméhez külön törvényben meghatá-

rozottak szerint. 

14.5 

A kisebbséghez tartozó személynek joga van mind az anyaországok és nyelvnemzetek ál-
lami és közösségi intézményeivel, mind a más országokban élő kisebbségekkel való kapcsolat-
tartásra. 
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15.5 

A kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése a kisebbségek elide-
geníthetetlen közösségi joga. 

16.$ 

A kisebbségek joga történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szel-
lemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása. 

19.$ 

A kisebbségeket és szervezeteiket megilleti a széleskörű és közvetlen nemzetközi kapcsola-
tok kiépítésének és fenntartásának a joga. 

42.$ 

E törvény értelmében kisebbségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a cigány (romani, 
illetve beás), a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a 
szlovák, a szlovén, és az ukrán nyelv. 

43.§ 

(2) A kisebbséghez tartozó gyermek, a szülője vagy gondviselője döntésének megfelelően, 
anyanyelvű, illetőleg anyanyelvi (anyanyelven és magyar nyelven történő) vagy magyar nyelvű 
oktatásban részesül, illetőleg részesülhet. 

(4) Egyazon kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének 
kérése esetén kisebbségi osztály vagy tanulócsoport indítása, illetve működtetése kötelező. 

49.$ 
(1) A kisebbségi szervezetek közművelődési tevékenységet folytathatnak, erre - jogszabá-

lyok keretei között - intézményeket hozhatnak létre, amelyek nemzetközi kapcsolatokat 
tarthatnak fenn. 

(3) A kisebbség anyanyelvű irodalommal történő ellátását kisebbségi könyvtári rendszer 
biztosítja. 

51.$ 

(1) A Magyar Köztársaságban anyanyelvét bárki mindenkor és mindenhol szabadon hasz-
nálhatja. A kisebbségek nyelvhasználatának feltételeit - külön törvényben meghatározott 
esetekben - az állam biztosítani köteles. 

52.$ 

(1) Az Országgyűlésben a kisebbséghez tartozó képviselő az anyanyelvét is használhatja. 

53.$ 

A települési önkormányzat az illetékességi területén működő helyi kisebbségi önkormány-
zat igényének megfelelően köteles biztosítani, hogy: 

a) rendeletének kihirdetése, hirdetményének közzététele - a magyar mellett - a kisebbség 
anyanyelvén is megtörténjék. 

b) a közoktatási eljárás során használt nyomtatványok a kisebbség anyanyelvén is rendelke-
zésre álljanak. 

c) a helység és utcaneveket megjelölő, a közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elne-
vezését feltüntető táblák feliratai vagy ezek működésére vonatkozó közlemények - a magyar 
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nyelvű szövegezés és írásmód mellett azzal azonos tartalommal és formában - a kisebbség 
anyanyelvén is olvashatók legyenek. 

61.$ 

(1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a 
cigány, a görög, a horvát, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén 
és az ukrán. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonysá-
got tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát e 
kisebbséghez tartozónak valló választópolgár e tárgykörben népi népszavazásról és a népi 
kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A jelenleg működő nemzetiségi szövetségek önállóan döntenek fennmaradásukról, fel-
oszlásukról, átalakulásukról. 

Jegyespár, Nemti (Nógrád megye) 
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