
Zákon LXXVII. z roku 1993
O právach národných a etnických menšín

Národné zhromaždenie
- sledujúc najušlachtilejšie tradície a hodnoty maďarských dejín,
- v znamení angažovanosti voči ideám demokracie a humanizmu,
- v snahe prispieť k porozumeniu a priateľskej spolupráce medzi ľudmi a národmi,
- ďalej vo vedomí toho, že harmonické spolužitie národných a etnických menšín a  

väčšinového národa je tvorivou súčasťou medzinárodnej bezpečnosti,
vyhlasuje, že právo k národnej a etnickej identite pokladá za súčasť všeobecných ľudských 
práv, špecifické individuálne a kolektívne práva národných a etnických menšín sú základnými 
občianskymi právami, ktoré rešpektuje a v Maďarskej republike zabezpečí ich platnosť.

Súhrn týchto práv nie je darom väčšiny a nie je ani výsadou menšiny, ich prameňom nie je  
početnosť  národných  a  etnických  menšín, lež  právo  na  odlišnosť,  zakladajúce  sa  na  
rešpektovaní slobody jednotlivca a spoločenského pokoja.

Pri  vyhlásení  ideí  rovnosti  a  solidarity  i  zásad  aktívnej  ochrany  menšín  sa  Národné  
zhromaždenie riadi so zreteľom na všeobecné morálne i právne normy, úctou voči menšinám,  
úctou k morálnym a historickým hodnotám, dôsledným zastupovaním spoločných životných  
záujmov menšín a maďarského národa.

Jazyk, materiálna a duchovná kultúra, historické tradície, ako aj iné osobitosti národných a  
etnických  menšín  žijúcich  na  území  Maďarskej  republiky  a  majúcich  maďarskú  štátnu  
príslušnosť, sú súčasťou ich individuálnej a kolektívnej identity.

Sú to špecifické hodnoty, ktorých zachovanie a starostlivosť o ne nie je len základným právom 
národných a etnických menšín, ale aj záujmom maďarského národa, ba v konečnom dôsledku  
aj záujmom spoločenstva štátov a národov.

Vzhľadom na to, že základom demokratického zriadenia sú samosprávy, vytvorenie a činnosť  
menšinových  samospráv  a  týmto  realizovanú  kultúrnu  autonómiu  pokladá  Národné  
zromaždenie  za  jednu z  najdôležitejších  podmienok uplatňovania  osobitných  menšinových  
práv.

Národné zhromaždenie vychádzajúc zo skutočnosti historického spolužitia aj v tomto zákone  
zabezpečuje všetky tie práva, ktoré sú nielen ľudskými právami maďarských štátnych občanov  
patriacich k menšinám a ich spoločenstvám, lež takými politickými právami, prostredníctvom 
ktorých  možno  prispieť  k  zachovaniu  ich  národnej  alebo  etnickej  identity.  Účelom tohto  
zákona je, aby na základe zásad Záverečného dokumentu z Helsínk vytvoril inštitucionálne 
základy potrebné pre existenciu menšinového bytia, vrátane udržiavania slobodných, živých 
stykov  s  materskými  krajinami  a  národmi.  Pri  vytváraní  tohto  zákona  sa  Národné  
zhromaždenie  Maďarskej  republiky  riadi  snahou  o  vytvorenie  Európy  bez  hraníc,  o  
zmiernenie a likvidáciu nevýhod vyplývajúcich z menšinového bytia a o ďalší rozvoj sústavy  
demokratických inštitúcií k tomuto potrebných.

V záujme uskutočnenia týchto cieľov, kvôli sumarizácii práv prináležiacich osobám patriacim 
k národnej či etnickej menšine a ich kolektívom, ďalej k zabezpečeniu uplatňovania týchto  
práv a k regulácii spôsobu ich uplatňovania – so zreteľom na nariadenia medzinárodného  



práva a na zásady zakotvené v Ústave Maďarskej republiky – Národné zhromaždenie vytvára  
nasledovný zákon:

HLAVA PRVÁ

Základné ustanovenia

§ 1.

(1) Účinnosť tohto zákona sa vzťahuje na všetky osoby maďarskej štátnej príslušnosti  
žijúce na území Maďarskej republiky, ktoré pokladajú seba za príslušníka niektorej  
národnej alebo etnickej menšiny, ako aj na kolektívy týcto osôb.

(2) V zmysle  tohto  zákona  sú  národnými  a  etnickými  menšinami  (ďalej:  „menšina”)  
všetky etnické skupiny žijúce na území Maďarskej republiky aspoň jedno storočie,  
ktoré  sú  vzhľadom  k  obyvateľstvu  štátu  v  číselnej  menšine,  ich  členovia  majú  
maďarské štátne občianstvo a líšia sa od iných častí obyvateľstva vlastným jazykom,  
kultúrou  a  tradíciami,  súčasne  preukazujú  vedomie  spolupatričnosti,  ktorá  je  
zameraná na zachovanie týchto hodnôt a na vyjadrenie a chránenie záujmov svojich  
historicky vytváraných spoločenstiev.

§ 2.1

§ 3.

(1) Menšiny žijúce v Maďarskej republike sa podieľajú na ľudovej moci: sú štátotvornými  
činiteľmi. (Ústava § 68. odsek 1.) Ich kultúra je súčasťou kultúry Maďarska.

(2) Právo k národnej alebo etnickej identite je základným ľudským právom, prináležiacim 
rovnako jednotlivcom i spoločenstvám.

(3) Každá menšina je oprávnená jestvovať a zachovať sa ako národný, či etnický kolektív.

(4) Každá menšinová pospolitosť a osoba patriaca k menšine má právo na nerušený život  
vo svojej rodnej zemi, ako aj na udržiavanie kontaktov s rodiskom. Právo na rodisko  
neznamená len slobodu a ochranu väzby k vlastnému miestu narodenia, znamená to aj  
väzbu k rodisku alebo bydlisku rodičov, predkov, k pôvodnej vlasti a k jej kultúre a  
tradíciam.

(5) V súvislosti  s  menšinami  sa  zakazuje  akékoľvek porušenie  požiadavky rovnakého 
zaobchádzania.

§ 4. 

(1) Maďarská republika zakazuje každú politiku, ktorá:
1 Zrušená platnosť



- je zameraná alebo má za následok asimiláciu menšiny do väčšinového národa, 
sleduje vylúčenie, respektíve izolovanie menšiny od väčšinového národa,

- je  zameraná  na  zmenu  národných   a  etnických  pomerov  územia  obývaného  
menšinami,

- prenasleduje  národnú  alebo  etnickú  menšinu  alebo  osobu  patriacu  k  menšine,  
sťažuje jej životné podmienky a zabraňuje jej vo výkone svojich práv,

- je zameraná na násilný odsun a presídlenie menšiny.

(2) Maďarská  republika  vo  svojich  medzinárodných  stykoch  vystupuje  proti  všetkým 
politickým  snahám,  ktoré  vedú  k  dôsledkom  uvedeným  v  odseku  (1).  Snaží  sa  o  
poskytnutie ochrany proti takejto politike tiež prostriedkami medzinárodného práva a 
prostredníctvom medzinárodných zmlúv.

(3) Pri stanovení hraníc verejnej správy a volebných obvodov, pri spracovávaní plánov  
územného a ekonomického rozvoja, ako aj ochrany životného prostredia bude mať  
Maďarská  republika  na  zreteli  územné  pomery,  vzťahy,  hospodárske  záujmy  a  
vytvorené tradície národných či etnických menšín.

§ 5.

(1) V Maďarskej republike menšiny majú právo vytvoriť miestne, teritoriálne a celoštátne 
menšinové samosprávy (ďalej: menšinové samosprávy).

(2) V iniciovaní zakladania menšinovej samosprávy a na jej   voľbe sa môže zúčastniť 
volič,  ktorý  je  evidovaný  v  zozname  menšinových  voličov  (ďalej:  zoznam 
menšinových  voličov).  Volič  môže  byť  uvedený  na  zozname  len  jednej  menšiny. 
Podrobné úpravy vzťahujúce sa na zoznam menšinových voličov obsahuje osobitný 
zákon.

(3) Zastupovať záujmy niektorej menšiny môže len ten kandidát, ktorý je evidovaný na 
zozname  menšinových voličov.  Právo na zastupovanie  sa  môže vykonávať len v 
prípade jedinej menšiny.

§ 5./A

(1) Základnou  úlohou  menšinových  samospráv  je  hájiť  a  zastupovať  záujmy  menšín,  
výkonom  okruhu  pôsobností  a  právomoci  stanovených  pre  samosprávy  týmto 
zákonom.

(2) Právne postavenie, práva, povinnosti, organizáciu, podmienky fungovania, osobitné 
pravidlá  hospodárenia  menšinových  samospráv ako  aj  ich  vzájomné  vzťahy  s 
centrálnymi  štátnymi  orgánmi,  miestnymi  obecnými  samosprávami  upravuje  tento 
zákon.

§ 6.



Maďarská republika napomáha realizáciu rovnoprávnosti aj opatreniami zameranými na 
odstránenie nerovnosti šancí pre každého (Ústava §70/A odsek (3).

§ 6.A

(1) Výkladové nariadenia:

1. menšinová verejná záležitosť:
a) uplatňovanie  individuálnych  a  kolektívnych  práv  zabezpečených 

týmto zákonom, vyjadrenie  záujmov osôb patriacich k menšine  – 
osobitne  v  záujme  pestovania,  zachovávania  a  obohacovania 
materinského  jazyka,  ďalej  uskutočnenia  a  zachovávania  kultúrnej 
autonómie  menšín  prostredníctvom  menšinových  samospráv  –  v 
záujme zabezpečenia určitých verejných služieb pre osoby patriace k 
menšine  -  vec,  ktorá  súvisí  so  samostatným  vykonávaním  týchto 
záležitostí a  vytvorením osobných a materiálnych podmienok, ktoré 
sú  k tomu potrebné,

b) vec,  ktorá sa viaže k zastupovaniu menšín v štátnych a  miestnych 
samosprávnych  orgánoch  vykonávajúcich  verejnú  moc,  ďalej  v 
orgánoch  menšinových  samospráv,  ako  i  k  zabezpečeniu 
organizačných,  osobných  a  materiálnych  podmienok  k  tomu 
potrebných,

2. menšinová  samospráva:  organizácia  vykonávajúca  v  tomto  zákone  určené 
úlohy v oblasti verejných služieb, funguje vo forme zboru, disponuje právnou 
subjektivitou,  je  založená   cestou  demokratických  volieb  -  na  báze  tohto 
zákona – na základe postupu určeného osobitným zákonom, a  ktorá vzniká pre 
uplatňovanie  práv  prináležiacim  menšinovým spoločenstvám,  na  ochranu  a 
zastupovanie  záujmov  menšín,  na  samostatné  vykonávanie  menšinových 
verejných záležitostí na obecnej, teritoriálnej (župnej a v hlavnom meste) alebo 
celoštátnej úrovni,

3. menšinová školská inštitúcia: školská ustanovizeň, v zakladajúcej listine ktorej 
je zakotvené  vykonávanie vzdelávacích úloh národnej, etnickej menšiny podľa 
obsahu školského zákona,  za predpokladu,  že  tieto  úlohy daná  ustanovizeň 
fakticky vykonáva, ďalej v prípade materskej školy, školy a internátu najmenej 
25 % žiakov sa zúčastní menšinovej výchovy, respektíve menšinovej školskej 
výchovy/výučby,  

4. kruh zamestnancov menšinového školstva: pracovníci, ktorí vykonávajú svoju 
činnosť v menšinových školských inštitúciách ako pedagógovia , respektíve v 
takom  pracovnom zadelení, ktoré priamo napomáha výchonú a vzdelávaciu 
prácu,

5. ďalšia  starostlivosť  na  zodpovednej  úrovni:  prevzatie  spravovavcích  práv 
inštitúcie menšinovou samosprávou nemôže mať za následok úpadok úrovne 
služieb  poskytovaných  pred  prevzatím,  ani  pokles  v  osobných  a  vecných 
podmienkach, ktoré sú k dispozícii,



6. menšinová  masová  komunikácia:  pravidelne  alebo  periodicky  poskytované 
spravodajstvo  a  programy  v  písanej,  alebo  elektronickej  tlači  (v  televízii, 
rozhlase), slúžiace informovaniu, vzdelávaniu, zachovaniu kultúrnej autonómii 
menšinového  spoločenstva  nezávisle  na  tom,  či  daný  orgán  masovej 
komunikácie  prevádzkuje  niektorá  menšinová  organizácia,  alebo  službu 
poskytujú – v zmysle nariadení osobitného zákona – verejnoprospešné média, 
či iné orgány na základe zmluvy o poskytovaní verejnej služby,

7. oficiálny  doklad:  dokument  osobitným zákonom kvalifikovaný  ako  osobný 
doklad,

(2) V úprave tohto zákona:

a) právo voľby, vymenovania, poverenia funkcie vedúceho, ktoré  patrí 
do kompetencie zboru menšinovej samosprávy – s výnimkou voľby 
predsedu a zástupcov predsedu menšinovej samosprávy – zahŕňa v 
sebe aj právo oslobodenia, odvolania z poverenej funkcie vedúceho, 
ďalej ostatné poverovacie, kandidačné alebo delegačné právo zhŕňa v 
sebe aj právo odvolania poverenia, kandidovania, delegovania,

b) pod iným zamestnávateľským právom treba rozuumieť všetky ostatné 
zamestnávateľské  práva  –  s  výnimkou  vymenovania,  poverenia 
funkciou  vedúceho,  oslobodenia,  odvolania  z  vedúcej  funkcie, 
konštatovania  nezlučiteľnosti,  ako  aj  s  vínimkou  začatia 
disciplinárneho procesu a vymerania disciplinárneho trestu, 

c) v  prípade  celoštátnej  menšinovej  samosprávy  zamestnávateľské 
právo  zhŕňa  v  sebe  i  zamestnávateľské  právo  nad  zamestnancami 
úradu, ktoré upltaňuje voči ním vedúci úradu,

d) právo založenia inštitúcie obsahuje aj právo prevzatia, reorganizácie a 
zrušenia inštitúcie,

e) rodinný  príslušník:  príbuzný  v  priamej  línii  a  jeho  manžel(-ka), 
súrodenec, manžel(-ka),  životný partner/životná partnerka,

f) menšinová  kultúrna  inštitúcia:  taká  kultúrna  ustanovizeň,  ktorej 
prvoradou úlohou je  zachovávanie,  pestovanie menšinovej  kultúry, 
tradícií a jazykovej komunikácie,

g)  kultúrna ustanovizeň: osvetová inštitúcia a verejná zbierka uvedená v 
prílohe zákona o muzeálnych ustanovizniach, o verejnom knižničnom 
zaopatrení a o osvete, ďalej inštitúcia určená na základe výkladových, 
respektíve  záverečných  ustanovení  zákona  o  ochrane  kultúneho 
dedičstva,

h) dočasné  spravovanie:  používanie,  zúžitkovanie  majetku   so 
starostlivosťou dobrého gazdu, právo získavania osohu z majetku s 
tým obmedzením,  že  majetok  –  s  výnimkou  uvedenou  v  právnej 



norme – je neodcudziteľný a nezaťažiteľný, ďalej v súvislosti tohto 
majetku, sa nemôže preniesť ani právo dočasného spravovania .

HLAVA DRUHÁ

Individuálne menšinové práva

§ 7.

(1) Prijatie  a  deklarovanie  príslušnosti  k  niektorej  menšine  je  výlučným  a  
neodcudziteľným  právom  jedinca.  V  otázke  príslušnosti  k  menšine  –  s  výnimkou  
uvedenou v odseku (2) – nikoho nemožno nútit k deklarácii.

(2) Zákon  alebo  právna  norma  vydaná  na  jeho  realizáciu  môže  uplatnenie  niektorého 
menšinového práva podmieniť deklaráciou jedinca.

(3) Právo k národnej a etnickej identite i prijatie a deklarovanie príslušnosti k takejto  
menšine nevylučuje uznanie dvojitej alebo viacnásobnej väzby.

§ 8.

Právom osoby patriaceho k menšine je, aby svoju príslušnosť pri príležitosti celoštátneho  
sčítania ľudu priznal anonymne.

§ 9.

      Osoba patriaca k menšine má právo na politickú a kultúrnu rovnosť šancí, ktorej štát je  
povinný účinnými opatreniami napomáhať.

§ 10.

Osoby  patriace  k  menšine  nemôžu  byť  obmedzovaní  v  účasti  vo  verejnom  živote.  K 
vyjadreniu a ochrane svojich záujmov môžu zriaďovať podľa ústavných úprav spolky,  
strany a spoločenské organizácie.

§ 11.

Osoby patriace k menšine majú právo na rešpektovanie menšinových tradícií týkajúcich  
sa  rodiny,  na  pestovanie  rodinných  vzťahov,  na  oslávenie  svojich  rodinných  sviatkov  
v materinskom  jazyku  a požadovať  v tejto  súvislosti  vykonávanie  cirkevných  obradov 
v materinskom jazyku.

§ 12.

(1) Osoba  patriaca  k menšine  má  právo  na  slobodnú  voľbu  mena  vlastného  i svojho 
dieťaťa,  na  zápis  svojho  priezviska  a mena  do  matriky  podľa  pravidiel  svojho 
materinského jazyka a na jeho uvedenie v úradných dokladoch v rámci, stanovenom 



právnymi  normami.  V prípade  záznamu  nelatinským  písmom  je  povinné  súčasne  
uplatniť aj fonentický prepis latinskými písmenami.

(2) Na žiadosť môže byť záznam do matriky a vystavenie iných osobných dokladov podľa 
odseku (1) aj dvojjazyčné.

§ 13.

Osoba patriaca k menšine má právo:
a) spoznávať, pestovať, zveľaďovať a reprodukovať svoj materinský jazyk, dejiny,  

kultúru a tradície,
b) zúčastňovať sa výuky a vzdelávania v materinskom jazyku,
c) ochrany  osobných  údajov  v súvislosti  s jeho  príslušnosťou  k menšine  podľa 

ustanovení osobitného zákona.

§ 14.

Osoba  patriaca  k menšine  má  právo  udržiavať  vzťahy  so  štátnymi  a spoločenskými 
inštitúciami materských krajín a jazykových národov, ako aj s menšinami žijúcimi v iných 
krajinách.

HLAVA TRETIA

Kolektívne práva menšín

§ 15.

Zachovanie,  starostlivosť,  upevnenie  a odovzdávanie  menšinovej  identity  je 
neodcudziteľným kolektívnym právom menšín.

§ 16.

Právom  menšín  je  pestovanie  a rozvíjanie  svojich  historických  tradícií  a jazyka,  
zachovanie a zveľaďovanie ich materiálnej a duchovnej kultúry.

§ 17. 

Menšinové  spoločenstvá  majú  právo  na  organizovanie  sa,   respektíve  môžu  založiť 
akúkoľvek organizáciu v medziach zákona.

§ 18.

(1) Verejnoprávny rozhlas a televízia zabezpečuje - podľa ustanovení osobitného zákona 
v samostatnom  organizačnom  rámci  a s  vyčleneným  rozpočtom  –  pravidelnú 
prípravu, vysielanie a rozširovanie menšinových programov.

(2) Na územiach obývaných menšinami štát napomáha – aj cestou medzinárodných zmlúv 
– príjem rozhlasových a televíznych vysielaní z materskej krajiny.



(3) Menšinové pospolitosti majú právo: 
a) iniciovať a zúčastniť sa vytvorenia podmienok pre výchovu v materskej škole  

a pre  vyučovanie  a výchovu  v materinskom  jazyku  na  základnom,  strednom 
a vysokom stupni školstva, respektíve prostredníctvom celoštátnej menšinovej  
samosprávy vytvorenie  podmienok doplnkovej menšinovej výuky,

b) vytvoriť v medziach zákona vlastnú celoštátnu sieť výchovných, vzdelávacích,  
kultúrnych a vedeckých inštitúcií,

(4) Maďarská republika zabezpečuje – v medziach zákona – menšinovým pospolitostiam 
právo  na  nerušené  usporiadanie  podujatí  a osláv,  na  zachovanie,  pestovanie 
a odvozdávanie tradícií, na zachovanie, pestovanie a šírenie stavebných, kultúrnych 
a náboženských pamiatok i používania ich vlastných symbolov.

§ 19.

Menšinám a ich organizáciam prislúcha právo na vybudovanie a udržiavanie rozsiahlych 
a priamych medzinárodných stykov.

§ 20.

(1) Menšiny majú právo – podľa spôsobu určeného v osobitnom zákone – na parlamentné 
zastúpenie.

(2) Národné zhromaždenie  zvolí  parlamentného  ochrancu  práv  národných  a etnických 
menšín. Pred navrnutím osoby do funkcie parlamentného ochrancu práv národných  
a etnických  menšín  prezident  republiky  vyžiada  názor  celoštátnych  menšinových  
samospráv,  ak  niektorá  menšina  nedisponuje  takouto  samosprávou,  názor  
registrovanej  celoštátnej  organizácie  danej  menšiny.  V iných  záležitostiach  na 
parlamentného ochrancu práv národných a etnických menšín je potrebné uplatňovať  
nariadenie zákona č. LIX z roku 1993 o parlamentnom ochrancovi občianskych práv.

(3) Parlamentný  ochranca  práv  národných  a etnických menšín  jedná v otázkach,  ktoré 
spadajú pod účinnosť tohto zákona.

HLAVA ŠTVRTÁ

Menšinové samosprávy
Vznik menšinových samospráv

§ 21.

(1) Jednotlivé menšiny v medziach určených v osobitnom zákone môžu zriadiť:

a) v obci, meste  a v obvodoch hlavného mesta  obecnú menšinovú samosprávu, 
ďalej v župe a v hlavnom meste teritoriálnu menšinovú  smosprávu, ako aj

b) celoštátnu menšinovú samosprávu.



(2) Smernice, ktoré určia ako sa stane menšinový volič poslancom obecnej, respektíve 
teritoriálnej  menšinovej  samosprávy,  alebo   poslancom  celoštátnej  menšinovej 
samosprávy obsahuje osobitný zákon.

§ 22.

Menšinovú  samosprávu  voliči  môžu  založiť  cestou  priamych  volieb,  v súlade 
s ustanoveniami osobitného zákona.

§ 23.

(1) Počet členov obecného menšinového samosprávneho zboru je 5 osôb.

(2) Počet poslancov župnej menšinovej samosprávy a menšinovej samosprávy hlavného 
mesta je 9 osôb.

(3) Jedna menšina v danej osade môže zriadiť iba jednu obecnú menšinovú samosprávu.

(4) Jedna  menšina  v danej  župe,  respektíve v hlavnom  meste  môže  zriadiť  iba  jednu 
teritoriálnu menšinovú samosprávu.

(5) Jedna menšina môže zriadiť len jednu celoštátnu menšinovú samosprávu. Viac menšín 
môže   tiež  vytvoriť  spoločnú,  združenú  celoštátnu  menšinovú  samosprávu.  Počet 
členov celoštátnej menšinovej samosprávy podľa osobitného zákona môže byť 15 – 53 
osôb.

Zánik menšinovej samosprávy

§ 24.

(1) Menšinová  samospráva  –  zároveň  s vypršaním  mandátu  poslaneckého  zboru  – 
zanikne, ak po vypršaní mandátu samosprávneho zboru nedôjde k zvoleniu nového 
poslaneckého zboru.

(2) Ak  menšinová  samospráva  zanikne,  k novým  voľbám  poslancov  menšinovej 
samosprávy môže dôjsť len pri príležitosti nasledujúcich všeobecných samosprávnych 
volieb.

Zánik mandátu poslaneckého zboru

§ 24/A

Mandát poslaneckého zboru menšinovej samosprávy zanikne, ak

a) mandát poslaneckého zboru vypršal,

b)  poslanecký zbor rozpustili,



c) poslanecký zbor vyslovil svoje rozpustenie,

d) počet poslancov klesol pod polovicu počtu zvoliteľných poslancov.

Úlohy a povinnosti menšinových samospáv

§ 24/B

(1) Práva  menšinovej  samosprávnosti  prináležia  spoločenstvu  voličov  patriacich 
k menšine,  ktorí  tieto  svoje  práva  v medziach  určených  zákonom  vykonávajú 
prostredníctvom svojich zvolených poslancov.

(2) Menšinová  samospráva  je  právnickou  osobou.  Úlohy  a okruh  kompetencií 
menšinových  samospráv  prináležia  zboru  menšinovej  samosprávy,  menšinovú 
samosprávu reprezentuje jej  predseda.

(3) Menšinové samosprávy v menšinových verejných záležitostiach patriacich medzi ich 
úlohy a do okruhu ich kompetencie – v medziach zákona – môžu konať samostatne 
alebo spoločne so štátnymi a samosprávnymi orgánmi.

(4) Menšinové  samsoprávy  konajúc  v okruhu  svojich  úloh  a kompetencií  spôsob 
vybavovania  menšinových  verejných  záležitostí  určia  samostatne  alebo  spoločne 
s orgánmi určených v odseku (3).

§ 24/C

(1) Práva  a  zákonné  vykonávanie  kompetencie  menšinových  samospráv  sú  chránené 
súdom.

(2) Nezákonné  rozhodnutie  samostatne  alebo  spoločne  konajúcej  menšiniovej 
samosprávy – podľa príslušných zákonných predpisov – môže revidovať súd.

§ 24/D

(1) Práva  menšinových  samospráv  sú  rovnaké  pre  všetky  menšinové  samosprávy. 
Povinnosti menšinových samospráv môžu byť odlišné.

(2) Medzi  menšinovými  samosprávami,  respektíve  medzi  menšinovými  a obecnými 
samosprávami nie je pomer nad- alebo podriadenosti.

§ 24/E

(1) Menšinové samosprávy v záujme vybavovania menšinových verejných záležitostí sú 
oprávnené  iniciovať  opatrenie  štátnych  a samosprávnych  orgánov,  do  právomoci 
ktorých   daná záležitosť patrí, môžu od nich žiadať informácie, podávať im návrhy. 
Právo iniciovania zhŕňa v sebe aj iniciovanie zrušenia praxe, ktorá  porušuje práva 
menšín  v súvislosti  v  štátnom  a/alebo  samosprávnom  prevádzkovaní  (majetku) 
existujúcich inštitúcií,  zmeny alebo odvolania takéhoto rozhodnutia.



(2) Vedúci  orgánu  disponujúceho  kompetenciou  a právomocou  po  doručení  iniciatívy 
v zmysle odseku (1) je povinný meritórne rozhodnúť, respektíve prijať stanovisko do 
30 dní. Ak vedúci orgánu nedisponuje právomocou na predmet dožiadania, je povinný 
dožiadanie do 3 dní postúpiť orgánu, ktorý touto kompetenciou disponuje. 

(3) Ak štátny či samosprávny orgán, respektíve samospráva nevykoná svoju povinnosť 
podľa odseku (2), menšinová samospráva je oprávnená u nadriadeného orgánu alebo 
orgánu  vykonávajúceho  kontroly  zákonnosti  iniciovať  mimoriadne  konanie. 
O výsledku mimoriadneho konania treba informovať iniciátora najneskôr do 30 dní.

Úlohy a kompetencie obecných menšinových samospráv

§ 25.

Obecná  menšinová  samospráva  –  v rámci  právnych  predpisov  –  určuje  vo  vlastnej 
kompetencii:

a) podrobné  pravidlá  svojej  organizácie  a pôsobenia   do  3  mesiacov  po 
ustanovujúcej schôdzi,

b) názov,  symboly,  vyznamenania  miestnej  menšinovej  samosprávy,  ako  aj 
podmienky a pravidlá ich udelenia,

c) miestne sviatky menšiny, ktorú zastupuje,
d) okruh svojho kmeňového majetku,  pravidlá užívania majetku v jej  výlučnej 

dispozícii,
e) založenie, prevzatie a spravovanie inštitúcie,
f) založenie hospodárskej a inej organizácie alebo svoju účasť v nich
g) založenie združenia samospráv alebo svoju účasť v nich,
h) vypísanie konkurzu,
i) založenie štipendia,
j) použitie majetku vyčleneného pre ňu z majetku obecnej samosprávy,
k) v uznesení  miestnej  samosprávy  svoj  rozpočet,  záverečný  účet,  využitie 

zdrojov poskytnutých obecnou samosprávou,
l) iniciovanie  vyhlásenia  ochrany  svojich  umeleckých  pamiatok  a pamätných 

miest,
m) svoju účasť na voľbách  prisediacich miestnych súdov.

§ 26.

(1) Keď  k vykonávaniu  svojich  práv  obecnej  menšinovej  samosprávy  je  nutné 
rozhodnutie miestnej samosprávy, alebo jej orgánu, je kompetentný povinný dotyčnú 
iniciatívu obecnej menšinovej samosprávy  zaradiť do denného poriadku nasledujúcej 
schôdze, respektíve musí prijať rozhodnutie do 30 dní od podania iniciatívy. 

(2) Uznesenie obecnej menšinovej samosprávy prijaté na základe § 25. odseku (1) bodov 
j)  a k)  miestna  samospráva  je  povinná  v nezmenenom znení  zaradiť  do  uznesenia 
o svojom rozpočte, záverečnom účte do 60 dní.

§ 27. 



(1) Miestna  samospráva  –  spôsobom  zakotveným   v štatúte  miestnej  samosprávy  – 
zabezpečí  podmineky  zborového  fungovania  obecnej  menšinovej  samosprávy. 
O vykonávaní sa postará úrad starostu.

(2) Pod zabezpečením podmienok zborového fungovania, a s nimi súvisiacimi úlohami 
sa rozumie najmä:

a) zabezpečenie používania miestnosti zodpovedajúcej  fungovaniu zboru,
b) vykonávanie  poštových,  doručovacích,  písacích,  rozmnožovacích  úloh 

a hradenie  s nimi súvisiacich výdavkov.

(3) Úrad starostu ako výkonný orgán hospodárenia obecnej menšinovej samosprávy – na 
základe dohody dotyčnej miestnej samosprávy a dotyčných obecných menšinových 
samospráv  –  môže  vykonávať  úlohy  súvisiace  s  hospodárením  aj  pre  obecné 
menšinové samosprávy viacerých obcí.

(4) V prípade zanedbávania obsahu odsekov (1) – (3) smerodajné sú ustanovenia podľa 
odseku (3) § 14 E.

§ 28.

(1) Uznesenia miestnej samosprávy týkajúce sa miestnych médií, pestovania miestnych 
tradícií  a kultúry,  kolektívneho  používania  jazyka,  ako  aj  rozhodnutia  týkajúce  sa 
mešinového obyvateľstva,  môže poslanecký zbor  utvoriť  len so súhlasom obecnej 
menšinovej samosprávy zastupujúcej túto časť obyvateľstva.

(2) K vymenovaniu  (uvoľneniu,  odvolaniu  poverenia)  vedúcich  pracovníkov 
menšinových  inštitúcií  –  ak  právo  vymenovania  nevykonáva  obecná  menšinová 
samospráva -,  resp.  pre rozhodnutie  miestnej  samosprávy týkajúceho sa i výchovy 
osôb  patriacich  k menšine,  je  potrebný  súhlas  obecnej  menšinovej  samosprávy. 
V prípade,  že  obecná  menšinová  samospráva  neexistuje  treba  vyžiadať  názor 
miestnych spolkov danej menšiny.

(3) Oprávnený  na právo súhlasu, resp. vyjadrenia sa, s voje práva podľa odseku (1) a (2) 
môže  vykonávať  do  30  dní  po  doručení  dotyčnej  iniciatívy.  Zanedbanie  lehoty 
znamená startu občanskych práv.

§ 29.

(1) Predkladateľ má informovať kompetentného o vyhlásení, resp. o zanedbaní vyhlásenia 
oprávneného  práva  súhlasu,  vyjadrenia  sa,  podľa   (1)  –  (3)  odseku  §  28.   pred 
rozhodnutím.

(2) Keď miestna samospráva rozhodne bez súhlasu alebo vyjadrenia sa v zmysle § 28. 
ossekov  (1)  –  (3),  na  iniciatívu  dotknutej  obecnej  menšinovej  samsoprávy,   úrad 
verejnej  správy preskúma rozhodnutie  mimo poradia,  a v odôvodnenom prípade  sa 
môže obrátiť na súd, resp. na Ústavný súd pre nápravu. Iniciatíva obecnej menšinovej 
samosprávy vo výkone napadnutého rozhodnutia má odkladný účinok.



(3) Ak  úrad  verejnej  správy  nesúhlasí  s iniciatívou  obecnej  menšinovej  samosprávy 
a preto sa neobráti na súd alebo na Ústavný súd, môže tak konať bezprostredne aj 
menšinová samospráva. Z hľadiska výkonu takáto iniciatíva menšinovej samosprávy 
nemá odkladný účinok, avšak menšinová samospráva môže žiadať od súdu odloženie 
výkonu.

(4) Ak obecná menšinová samospráva rozhoduje  za absencii súhlasu alebo vyjadrenia sa, 
treba uplatniť  zodpoveným spôsobom nariadenia uvedených v  odsekoch (1) a (3) 
tohto paragrafu , ako aj  v odeseku (3) § 28.

§ 30.

(1) Obecná menšinová samospráva udržiava kontakty s menšinovými spolkami,  inými 
organizáciami,  ktorými  môže  uzavrieť  dohodu  o spolupráci.  Obecná  menšinová 
samospráva  v rámci  svojich úloh podporuje  činnosť organizovaných spoločenstiev 
obyvateľstva, spolupracuje s týmito spoločnosťami.

(2) Menšinové  spolky,  inštitúcie  a iné  organizácie  –  vo  výklade  tohto  odseku,   sem 
zaraďujúc  aj  menšinovo  orientované  verejnoprospešné  spoločnosti  –  môžu  sa 
zúčastniť štátnych konkurzov vypísaných na podporu menšinovej kultúry, školstva, 
vedy a vzdelávania za rovnakých podmienok ako obecné menšinové samosprávy.

§ 30/A.

(1) Obecná menšinová samospráva pri  vykonávaní  miestnych menšinových verejných 
záležitostí  postupuje v rámci  svojich povinných úloh predpísaných zákonom, resp. 
úloh  prijatých dobrovoľne.

(2) Obecné menšinové samosprávy počas vybavovania menšinových verejných záležitostí 
môžu postupovať v odlišnom okruhu úloh a pôsobnosti  na základe predpisov zákona, 
v závislosti od miestnych menšinových nárokov a od miestnej výkonnosti.

(3) Medzi povinné úlohy obecnej menšinovej samosprávy patria najmä:

a) vykonávanie  úloh  a okruhu  pôsobnosti,  ktoré  na  vlastnú  iniciatívu  jej 
presunula miestna samospráva,

b) vykonávanie  úloh  a okruhu  pôsobnosti,  ktoré  na  vlastnú  iniciatívu  jej 
presunula iná  menšinová samospráva.

     
(4) Obecná menšinová samospráva okrem úloh uvedených v odseku (3)  –  v medziach 

svojich   finančných  prostriedkov  –  môže  vykonávať  dobrovoľne  prijaté  úlohy, 
obzvlášť v oblasti menšinového školstva a výchovy, miestnej písanej a elektronickej 
tlače, pestovania tradícií a osvety.

(5) Obecná  menšinová  samospráva  na  vykonávanie  svojich  povinných  a dobrovoľne 
prijatých úloh môže založiť inštitúciu – vrátane prevzatie inštitúcie -,  hospodársku 
spoločnosť,  inú organizáciu,  vymenuje ich vedúcich pracovníkov, resp.  na základe 
osobitnej právnej normy vykonáva zakladateľské práva.



(6) Obecná menšinová samopráva môže založiť len takú hospodársku spoločnosť, alebo 
sa zapojiť do  jej  fungovania, v ktorej jej  zodpovednosť nepresahuje mieru vlastného 
majetkového podielu, a toto podnikanie neohrozuje  vykonávania  svojich  povinných 
úloh.

(7) Na podnikanie obecnej menšinovej samosprávy, v ktorej má väčšinový podiel, treba 
primerane použiť zákon o štátnom hospodárení.

§ 30/B

(1) Zastupiteľský zbor miestnej samosprávy svoje prevoditeľné úlohy a okruh pôsobnosti 
na iniciatívu obecnej menšinovej samoprávy môže  prevodiť – s výnimkou postupu 
uvedeného v § 47 a 49 – na základe dohody uvedenej v odseku (3). Úlohy a okruh 
pôsobnosti súvisiace s úradnými, ako aj so zásobovacími službami sú neprevoditeľné.

(2) Zbory obecných menšinových samospráv svoje úlohy a okruhy pôsobnosti prevzaté 
s dohodou  na  vlastnú  iniciatívu  si  môžu   vzájomne  prevodiť  na  inú  menšinovú 
samosprávu,  ktorá  zastupuje  tú  istú  menšinu  –  za  existencie  právnych podmienok 
určených v odeseku (3). Prevod sa  nemôže  vzťahovať na úlohy a okruhy pôsobnosti 
prevodené miestnou samosprávou.

(3) Na základe odseku (1) a (2) – ak to  tento zákon nepredpisuje  inak  – prevodiaca 
a prijímajúca  samosráva,  ako aj   dotyčná celoštátna menšinová samospáva  uzavrie 
trojstarnnú dohodu. Dohoda musí  povinne obsahovať, že súčasne  s uzavretím dohody 

a) príjemca prevezme od prevodcu úlohu a okruh pôsobnosti týkajúcej sa predmet 
dohody

b) prevodca  postúpi  príjemcovi  materiálne, vecné  a finančné  podmienky 
zhodujúce sa  s vykonávanými úlohami a okruhom pôsobnosti,

c) príjemca berie na vedomie, že prevodca – keď vykonávanie úlohy naráža na 
ťažkosti  –  so  súhlasom  celoštátnej  menšinovej  samosprávy,  jednostranným 
vyhlásením  môže odvolať  prevodené  úlohy a okruh  pôsobnosti;  v takomto 
prípade  príjemca  prevziatý  majetok,  alebo  majetok  vystriedajúci  prevziatý 
majetok, majetkovú časť – v prevodenej hodnote – je povinný dať k dispozícii 
pôvodnému prevodcovi,

d) prevodca  a príjemca  berú  na  vedomie,  že  keď  z akejkoľvek  príčiny  sa 
znemožní výkon úlohy, okruhu pôsobnosti,  týkajúceho sa  predmet dohody, 
okruh  pôsobnosti  ďalej  vykonáva  teritoriálne  kompetentná  miestna 
samospráva,  ktorá  v zmysle  predpisov  právnych  noriem  je  povinná  ho 
vykonávať.

(4) V spore vznikajúcom  medzi účastníkmi dohody v súvislosti s vykonávaním dohody 
podľa odseku (3) kompetentný úrad verejnej správy usporiada zosúladenie do 15 dní 
od iniciatívy strán. Ak počas zosúladenia do 30 pracovných dní nevznikne dohoda, 
úrad verejnej správy postupuje vo svojej  zákonnej  kontrolnej právomoci..

§ 30/C
(1) Zbor obecnej menšinovej samosprávy svoje úlohy a okruh pôsobnosti môže prevodiť 

na  vlastné  orgány  (predseda,  výbory),  ako  i na   vlastnú  spoločnosť  –  v zákone 
uvedeným spôsobom.



(2) Obecná menšinová samospráva vzhľadom na okruh pôsobnosti prevodeného na svoje 
orgány  (predsedu,  výbory)  môže  podať  príkaz  na  vykonávanie  okruhu  pôsobnosti 
a môže  tento okruh pôsobnosti  aj odvolať. Prevodený okruh pôsobnosti sa nemôže 
ďalej prevádzať

(3) Obecná  menšinová  samospráva  vo  svojom  neprevoditeľnom  okruhu  pôsobnosti 
a v rámci svojich úloh rozhoduje:

a) o vytvorení alebo prekontrolovaní, modifikácii svojho štatútu do 3 mesiacov 
od zakladajúcej schôdze,

b) o svojom  rozpočte,  záverečnom  účte,  o použití  majetku,  ktorý  jej  poskytla 
z vlastného majetku obecná samospráva,

c) o plánovaní a použití zdrojov poskytnutých miestnej  samosprávou,
d) o založení,  prevzatí  a zrušení,  reorganizácii  inštitúcie,  o vymenovaní 

a odvolaní ich vedúceho pracovníka,
e) o uzavretí  dohody  o prevzatí  úloh  od  miestnej  samosrávy  alebo  od  inej 

menšinovej samosprávy,
f) o založení,  zrušení  hospodárskej  alebo  inej  organizácie,  a o vlastnej   účasti 

v takýchto organizáciach,
g) o založení združenia samospráv a o účasti v takýchto združeniach,
h) o pripojení sa k orgánu zastupujúceho záujmy, o uzavretí dohody o spolupráce 

so zahraničnou samosprávou,  a inou organizáciou,
i) o zvolení svojho predsedu, podpredsedu,
j) o vytvorení výboru,
k) o určení okruhu svojho základného majetku,
l) o zvolení prisediacich,
m) v takej  záležitosti,  ktorá  podľa  zákona  patrí  do  okruho  neprevoditeľného 

pôsobenia.

Činnosť obecnej menšinovej samosprávy

§ 30/D

(1) Zakladajúcu  schôdzu  zvolenej  obecnej  menšinovej  samosprávy  zvoláva  predseda 
miestnej volebnej komisie do 15 dní po voľbách.

(2) Zakladajúcu  schôdzu  vedie  najstarší  zvolený  poslanec  obecnej  menšinovej 
samosprávy ako predseda podľa veku.

(3) Poslanec obecnej menšinovej samosprávy na zakladajúcej schôdzi, resp. na schôdzi po 
jeho zvolení môže zložiť prísahu podľa §-u 67.  vo svojej materčine, po maďarsky, 
resp. v oboch jazykoch. Do zloženia prísahy poslanec obecnej menšinovej samosprávy 
svoje práva nesmie vykonávať.

§ 30/E

(1) Obecná menšinová samospráva zasadá podľa potreby, v počte určenom vo svojich 
stanovách, ale ročne najmenej štyrikrát. Zasadnutie treba zvolať na iniciatívu viac ako 



jednej  tretiny  členov,  alebo  výboru   obecnej  menšinovej  samosprávy.  Zasadnutie 
zvolá a jemu predsedá predseda samosprávy.

(2) Zasadnutie zboru je verejné.

(3) Zasadnutie  zboru  je  uzavreté  pri  prerokovaní nasledujúcich  záležitostí:  voľby, 
vymenovanie,  uvoľnenie,  vymenovanie  do  vedúcej  funkcie,  odvolanie  z vedúcej 
funkcie,  začatie  disciplinárneho  konania,  výmer  disciplinárneho  trestu,  ako  aj  pri 
prerokovaní osobných záležitostí požadujúcich stanovisko zboru, ak dotyčná osoba 
nesúhlasí  s verejným  rokovaním,  ďalej  v záležitostiach  nezlučiteľnosti 
a vyznamenaní, ako aj keď v danej veci zákon vylučuje verejnosť.

(4) Zbor môže nariadiť  uzavreté  zasadnutie,  ak verejné rokovanie  porušuje  obchodný 
záujem.

(5) Uzavretého zasadnutia sa zúčastnia členovia obecnej menšinovej samosprávy, notár, 
ďalej  v prípade  pozvania  zainteresovaná  osoba  a expert.  Pozvanie  zainteresovanej 
osoby zákon môže povinne určiť.

§ 30/F

(1) O zasadnutí  zboru  treba  pripraviť  zápisnicu.  Zápisnicu  treba  pripraviť  v jazyku 
menšiny  a v maďarčine  alebo  výlučne  v maďarčine.  V prípade  dvojjazyčne  písanej 
zápisnice za hodnovernú treba pokladať zápisnicu  písanú v jazyku menšiny. Zápisnica 
obsahuje mená prítomných členov zboru a pozvaných, prerokovaný denný poriadok, 
podstatu rokovania,  číselný výsledok hlasovania a prijaté rozhodnutia.  Rozhodnutie 
obecnej menšinovej samosprávy je: uznesenie.

(2) O zhotovení  zápisnice  sa  postará  predseda.  Zápisnicu  podpisuje  predseda  a  – 
spomedzi  členov  - zborom  poverený  overovateľ.  Po  zasadnutí  predseda  pošle 
zápisnicu do 15 dní  notárovi miestnej samosprávy, ktorý ju potom do 5 dní  pošle 
úradu verejnej správy.

(3) Návrhy a zápisnice zo zasadnutí zboru obecnej menšinovej samosprávy – s výnimkou 
návrhov a zápisníc uzavretých zasadnutí – sú dostupné pre verejnosť.

(4) O uzavretom  zasadnutí  sa  pripravuje  osobitná  zápisnica.  Možnosť  spoznať  údaje, 
ktoré podľa osobitného zákona patria do verejného záujmu, alebo sú   z verejného 
záujmu verejné,  treba  zabezpečiť  aj  v prípade  uzavreteého  zasadnutia.  Pre  písanie 
takejto  zápisnice  v ostatných prípadoch sú  smerodajné   pravidlá  vzťahujúce  sa  na 
zápisnicu verejného zasadnutia.

§ 30/G

    Zbor svoje uznesenia prijíma otvoreným hlasovaním. V záležitostiach v zmysle (3) a (4) 
odseku  §  30/E   sa  môže   hlasovať  aj  tajne.  Predseda  na  iniciatívu  viac  ako  polovice 
prítomných poslancov nariadí hlasovanie podľa mena.

§ 30/H



(1) Zbor  obecnej  menšinovej  samosprávy  je  uznášaniaschopný,  ak  na   zasadnutí  je 
prítomná  viac  ako  polovica  poslancov  obecnej  menšinovej  samosprávy.  K prijatiu 
návrhu je potrebná vyše polovica hlasov prítomných poslancov obecnej menšinovej 
samosprávy.

(2) Z prípravy  rozhodnutia obecnej menšinovej samosprávy možno vylúčiť osobu, ktorú 
alebo ktorej príbuzného sa daná vec osobne týka. Poslanec je povinný hlásiť osobnú 
zainteresovanosť. O vylúčení rozhoduje zbor na iniciatívu zainteresovaného poslanca, 
alebo  ktoréhokoľvek  iného  poslanca  obecnej  menšinovej  samosprávy.  Vylúčený 
poslanec z hľadiska uznášaniaschopnosti sa pokladá za prítomného.

(3) Vyše polovice hlasov zvolených poslancov (kvalifikovaná väčšina) je potrebných vo 
veciach určených v odseku (3) § 30/C, v § 30/J, v odseku (3) § 30/P, v odseku (1) § 
60, v odseku (3) a bode b) odseku (4) § 60/A, ďalej pri rozhodovaní vo veciach, ktoré 
si podľa štatútu vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

(4) Na  zasadnutia  zboru  obecnej  menšinovej  samosprávy  treba  pozvať  teritoriálne 
kompetentného hlavného notára,  notára  alebo  jeho poverenca (ďalej  spolu:  notár). 
Notár  je  povinný  naznačiť  zboru  obecnej  menšinovej  samosprávy,  resp.  jej 
predsedovi, ak pri  ich  rozhodovaní zbadá porušenie právnych predpisov.

§ 30/I

Zbor obecnej menšinovej samosprávy zorganizuje najmenej ročne  raz  verejný náčuv.

§ 30/J.

Zbor obecnej menšinovej samosprávy pred vypršaním svojho mandáta,   hlasovaním podľa 
mena, kvalifikovanou väčšinou   môže vysloviť svoje rozpustenie.

Poslanec obecnej menšinovej samosprávy

§ 30/K.

(1) Poslanec  obecnej  menšinovej  samosprávy,  ako  člen  zboru  obecnej  menšinovej 
samosprávy, zastupuje v menšinových záležitostiach  záujmy danej menšiny v obci. 
Zúčastní  sa  na  prípravách  rozhodnutí  zboru  obecnej  menšinovej  samosprávy, 
v rozhodovaní a v organizovaní realizácie týchto rozhodnutí.

(2) Poverenie,  práva  a povinnosti  poslanca  obecnej  menšinovej  samosprávy  vznikajú 
jeho zvolením, jeho práva a povinnosti zaniknú zánikom jeho poverenia.

(3) Poslanec obecnej menšinovej samosprávy:

a) na zasadnutí zboru obecnej menšinovej samosprávy môže požiadať  predsedu, 
zástupcu  predsedu,  predsedu  výboru,  notára   o informáciu  v záležitosti 
týkajúcej sa obecnej menšinovej samosprávy, na čo treba meritórne odpovedať 
na zasadnutí ústne, respektíve  písomne do 15 dní,



b) písomnú pripomienku poslanca obecnej menšinovej samosprávy treba na jeho 
vlastnú žiadosť   pripojiť k zápisnici, resp. treba ju  registrovať v zápisnici, ak 
si to poslanec žiada,

c) na základe poverenia môže zastupovať zbor obecnej menšinovej samosprávy,
d) je povinný  zúčastniť sa  práce zboru.

(4) Poslanca  obecnej  menšinovej  samosprávy  na  čas,  ktorý  je  potrebný   pre   účasť 
v práci zboru  treba na  pracovisku  uvoľniť z práce.  Jeho príjmi, vypadnuté kvôli 
tomu,  hradí  zbor  obecnej  menšinovej  samosprávy,  na  základe  čoho  poslanec  je 
oprávnený aj na zaopatrenie sociálneho zabezpečenia. Zbor môže stanoviť aj paušál.

(5) Poverenie poslanca obecnej menšinovej samosprávy zanikne
a) zánikom poverenia poslaneckého zboru,
b) písomným odstúpením, alebo odstúpením obsiahnutým v zápisnici zasadnutia 

poslaneckého zboru,
c) stratou voličského práva,
d) vyslovením nezlučiteľnosti,
e) so zánikom, rozpustením poslaneckého zboru obecnej menšinovej samosprávy,
f) ak poslanec obecnej menšinovej samosprávy celý rok sa nezúčastní zasadnutia 

poslaneckého zboru.

Výbory obecnej menšinovej samosprávy

§ 30/L

(1) Zbor  obecnej  menšinovej  samosprávy  môže  založiť  výbor  (výbory).  Najmenej 
polovica  členov  výboru  je  poslancom  obecnej  menšinovej  samosprávy.  Podrobné 
pravidlá fungovania výboru obsahuje jeho štatút.

(2) Výbor  vo  svojom  okruhu  pôsobnosti  pripravuje  rozhodnutia  zboru.  V okruhu 
pôsobnosti  prevedenom  zborom  obecnej  menšinovej  samosprávy  môže  mať 
rozhodovacie právo, jeho rozhodnutia prijaté v tomto prevodenom  okruhu pôsobnosti 
zbor obecnej menšinovej samosprávy môže revidovať.

(3) Výbor treba zvolať na iniciatívu predsedu obecnej menšinovej samosprávy, alebo na 
iniciatívu  tretiny členov výboru.

(4) Na  činnosť,  uznášniaschopnosť,  rozhodovanie  výboru  treba  náležite  uplatovať 
pravidlá fungovania, rozhodovania zboru obecnej menšinovej samosprávy.

§ 30/M

(1) Predsedu  a najmenej  2  členov  výboru  treba  zvoliť  spomedzi  poslancov  obecnej 
menšinovej samosprávy. Predsea a zástupca predsedu obecnej menšinovej samosprávy 
nemôže byť predsedom alebo členom výboru. Najnižší počet členov výboru je 3. 

(2) Predseda obecnej menšinovej samosprávy môže suspendovať rozhodnutie výboru, ak 
je to v protiklade s uznesením zboru obecnej menšinovej samosprávy, alebo porušuje 
záujmy obecnej menšinovej samosprávy.



(3) Z rozhodovania výboru možno vylúčiť osobu, ktorú alebo ktorej  príbuzného sa daná 
vec osobne týka. Osobnú zainteresovanosť je povinný hlásiť zainteresovaná osoba. 
O vylúčení  rozhoduje  výbor.  Pri  rozhodovaní  z hľadiska  uznášaniaschopnosti 
zainteresovaná osoba sa počíta za prítomnú.

Predseda, zástupca predsedu a člen obecnej menšinovej samosprávy

§ 30/N.

(1) Zbor  obecnej  menšinovej  samosprávy  na  svojej  zakladajúcej  schôdzi  si  zvoli 
spomedzi  svojich  členov s  predsedu  so spoločenským poverením,  na  zastupovanie 
predsedu, pre pomoc jeho práci zvolí zástupcu predsedu so spoločenským poverením.

(2) Pre prípad súčasnej  neobsaditeľnosti  postu predsedu a zástupcu predsedu,  resp.  pri 
existencii  trvalej  prekážky  vykonávania  ich  práce,  spôsob  akým  sa  zbor  zvoláva 
a vedie, nariaďuje štatút. 

(3) Predseda  obecnej  menšinovej  samosprávy  sa  zúčastňuje  zasadnutia  poslaneckého 
zboru miestnej samosprávy rokovacím právom.

§ 30/O.

(1) Predsedom obecnej menšinovej samosprávy nemôže  byť: prezident republiky, člen 
Ústavného  súdu,  parlamentný  ochranca  práv,  predseda,  podpredseda  a  účtovník 
Najvyššieho  kontrolného  úradu,  člen  vlády,  štátny  tajomník,  zástupca  štátneho 
tajomníka, štátny úradník ústredného orgánu štátnej správy, vedúci a štátny úradník 
úradu  verejnej  správy  v hlavnom  meste  a v župách,  štátny  úradník  teritorálnych, 
miestnych orgánov štátnej  správy,  do okruho úloh ktorého patria  veci  týkajúce sa 
danej  obecnej  menšinovej  samosprávy,  a  do   kompetencie  ktorého  patria  obecné 
(tertoriálne) menšinové samosprávy, notár (hlavný notár, obvodný notár) teritoriálne 
kompetentnej  miestnej  samosprávy,  štátny  zamestnanec  úradu  starostu,  sudca, 
prokurátor, verejný notár, súdny konateľ, člen ozbrojených síl z povolania, orgánov 
verejnej  bezpečnosti,  člen  pracovného  orgánu  kompetentnej  rady  pre  regionálny 
rozvoj,  osoba,  ktorá  pri  tej  istej  obecnej  menšinovej  samospráve  je  vedúcim 
pracovníkom,  vedúcim  úradníkom  inštitúcie,  hospodárskej  spoločnosti  založenej 
alebo  spravovanej  obecnou  menšinovou  samosprávou,  osoba,  ktorá  poverenie  vo 
vedúcej funkcii dostala od obecnej menšinovej samosprávy.

(2) Predseda je povinný zrušiť nezlučiteľnosť do 30 dní od svojho zvolenia, respektíve od 
vzniku príčiny nezlučiteľnosti.

(3) V prípade ak  predseda nevyhovel  svojej  povinnosti  obsiahnutej  v odseku (2),  na 
iniciatívu ktoréhokoľvek poslanca obecnej  menšinovej  samosprávy zbor rozhoduje 
v otázke nezlučiteľnosti, v odôvodnenom prípade nezlučiteľnosť vysloví uznesením.

(4) Ustanovenia odsekov (1) – (3) treba uplatňovať aj v prípade zástupcu predsedu a  
poslancov obecnej menšinovej samosprávy.

§ 30/P.



(1) Poverenie predsedu zanikne:
a) zánikom poslaneckého poverenia {§ 30/K, odsek (5)},
b) zrušením postu predsedu súdom – v zmysle odseku (3)

(2) Poverenie predsedu sa nemôže zrušiť odvolaním.

(3) Kvôli  predsedovým  opätovným  konaniam,  koré  porušujú  právne  predpisy,   zbor 
obecnej  menšinovej  samosprávy  môže  –  na  základe  uznesenia  prijatého 
kvalifikovanou väčšinou – podať žalobu na predsedu na  kompetentnom župnom súde 
(kde  patrí  menšinová  samospráva  podľa  svojho  sídla),   na  súde  hlavného  mesta, 
v záujme zrušenia funkcie predsedu. Zároveň môže požiadať aj o dočasné zbavenie 
funkcie predsedu.

(4) Počas súdneho konania treba uplatňovať ustanovenia občianskeho zákonníka s tým 
rozdielom, že v spore niet miesta pre protižalobu, prerušenie a dohodu.

(5) Na zástupcu predsedu treba uplatňovať ustanovenie vzťahujúce sa na predsedu.

Odmeňovanie predsedu, zástupcu predsedu, poslanca, predsedu a člena výboru obecnej 
menšinovej samosprávy

§ 30/Q.

(1) Zbor obecnej menšinovej samosprávy môže – v rámci rozpočtu obecnej menšinovej 
samosprávy – svojmu predsedovi, zástupcovi predsedu, členovi, ako aj  predsedovi 
a členovi ňou založeného výboru určiť honorár.

(2) Honorár  predsedu  obecnej  menšinovej  samosprávy  nesmie  prekročiť  výšku 
trojnásobku  mzdového  základu  štátnych  úradníkov,  v prípade  zástupcu  predsedu 
nesmie dosiahnuť sumu určenú pre predsedu.

(3) V prípade predsedu výboru a člena výboru honorár nesmie prekročiť 30 % honorára 
predsedu obecnej menšinovej samosprávy.

(4) Honorár poslanca obecnej menšinovej samosprávy nesmie prekročiť 25 % honorára 
predsedu obecnej menšinovej samosprávy.

(5) Honorár  predsedu  a zástupcu  predsedu  určí  poslanecký  zbor  obecnej  menšinovej 
samosprávy sumárne.

(6) Predseda  za  svoju  činnosť  vykonanú  vo  verejnej  nadácii,  verejnoprospešnej 
spoločnosti  založenej  samosprávou – s výnimkou úhrady výdavkov – nesmie brať 
honorár či iné príjmy.

Teritoriálna menšinová samospráva

§ 30/R.



(1) Na teritoriálnu menšinovú samosprávu treba uplatňovať ustanovenia paragrafov 27-
29,  30/A-30/Q  a odsek  (3)  a  (4)  §-u  59  o právnom  postavení,  úlohách,   okruhu 
pôsobnosti, o orgánoch  obecnej menšinovej samosprávy s rozdielmi obsiahnutými do 
paragrafov 30/R-30/T.

(2) Teritoriálna menšinová samospráva:

a) vyjadruje  sa  o návrhoch  župných  samospráv  (samosprávy  hlavného  mesta) 
týkajúcich sa postavenia  ňou zastupovanej menšiny,

b) zúčastňuje sa odbornej kontroly štátnych orgánov disponujúcich kompetenciou 
v oblasti  stredného  školstva  ňou  zastupovanej  menšiny,  spôsobom 
regulovaným zákonom o školstve,

c) môže  iniciovať  prevod okruhu  úloh  a  pôsobnosti  župnej  samosrávy, 
samosprávy  hlavného  mesta  vzťahujúceho  sa   na  internátne,  stredošolské 
a odborno-školské zabezpečenia národnej a etnickej menšiny,

d) môže iniciovať prevod okruhu úloh a  pôsobnosti  obecnej,  v hlavnom meste 
obvodnej,  mestskej  miestnej  samosprávy  vzťahujúceho  sa  na  internátne, 
stredošolské a odborno-školské zabezpečenia národnej a etnickej menšiny,

e) prostredníctvom združenia teritoriálnych menšinových samospráv môže vziať 
na seba zorganizovanie verejných služieb obvodného rázu, ak je to v súlade 
s neriadeniami zákona o miestnych samosprávach.

§ 30/S.

(1) Zbor  teritoriálnej  menšinovej  samosprávy môže  vytvoriť  výbory.  Založiť  finančný 
výbor je povinné.

(2) Členovia teritoriálnej menšinovej samosprávy na svojej zakladajúcej schôdzi si zvolia 
spomedzi  vlastých  radov   predsedu  a zástupcu  predsedu  teritoriálnej  menšinovej 
samosprávy.

§ 30/T.

Honorár určený zborom teritoriálnej menšinovej samosprávy nesmie presahovať:

a) v prípade predsedu,  šesťnásobok mzdového základu štátnych úradníkov,
b) v prípade zástupcu predsedu, sumu určenú pre predsedu,
c) v prípade  predsedu,  člena  výboru  30  %  honorára  predsedu  teritoriálnej 

menšinovej samosprávy
d) v prípade  poslanca  25  %  honorára  predsedu  teritoriálnej  menšinovej 

samosprávy

Celoštátna menšinová samospráva

§ 31.



Na  celoštátnu  menšinovú  samosprávu  (ďalej:  celoštátna  samospráva)  treba  uplatňovať 
ustanovenia  paragrafov  30/A-30/Q   o právnom  postavení,  úlohách,   okruhu  pôsobnosti, 
o orgánoch  obecnej menšinovej samosprávy s rozdielmi obsiahnutými v odseku (2) paragrafu 
37 a v  paragrafoch 39 – 39/C. tohto zákona.

§ 32 – 34 2

Zakladajúca schôdza celoštátnej samosprávy

§ 35.
(1) Poverenie celoštátnej samosprávy sa začína jej zakladajúcou schôdzou. Zakladajúcu 

schôdzu zvolá predseda Celoštátnej volebnej komisie do 30 dní po zvolení poslancov.

(2) Celoštátna  samospráva  zanikne,  ak  si  nezvolili  nové  valné  zhromaždenie,  a v tom 
prípade spravovanie jej majetku preberá  Úrad pre národné a etnické menšiny.

(3) Zakladajúcu schôdzu – do zvolenia predsedu – vedie najstarší poslanec samosprávy 
ako predseda podľa veku.

(4) Zakladjúca  schôdza  si  zvolí  trojčlenný  mandátový  výbor.  Mandátový  výbor 
prekontroluje  mandát  zvolených  poslancov  a o výsledku  kontroly  podáva  hlásenie 
valnému zhromaždeniu.

(5) Na zakladajúcej schôdzi si celoštátna samospráva spomedzi vlastných radov  zvolí 
predsedu a zástupcov predsedu celoštátnej samosprávy.

(6) Celoštátna samospráva na zakladajúcej schôdzi si zvolí finančný  kontrolný výbor.

(7) Vzdávajúci  sa  predseda,  vedúci  úradu  a nový  predseda  sa  spoločne  postarajú 
o správny postup odovzdania a prevzatia.

Úlohy a okruh pôsobnosti celoštátnej samosprávy

§ 36.

Celoštátna samospráva vykonáva zastupovanie a ochranu záujmov menšiny, ktorú zastupuje 
na celoštátnej, a kde chýba teritoriálna menšinová samospráva (župa,   hlavné mesto), tam aj 
na úrovni teritoriálnej. V záujme uskutočnenia kultúrnej autonómie menšiny môže vytvoriť 
inštitúcie a zosúladňnuje  ich činnosť.

§ 37.

(1) Celoštátna samospráva   – v medziach zákona – samostatne s uznesením rozhoduje:

a) o svojom názve, sídle, organizácii, o podrobných pravidlách svojej organizácie 
a prevádzky do 3 mesiacov od svojho vzniku,

b) o svojom rozpočte, záverečnom účte a súpise majetku,
c) o okruhu svojho kmeňového majetku,
d) o svojich symboloch,

2 Zrušená platnosť



e) o štátnych sviatkoch menšiny, ktorú zastupuje,
f) o svojich vyznamenaniach a o podmienkach a pravidlách ich udeľovania,
g) o zásadách a spôsoboch využitia rozhlasového a televízneho kanálu, ktorý má 

k dispozícii,
h) o zásadách využitia  vysielacieho času  verejnoprávneho  rozhlasu  a televízie, 

ktorý má k dispozícii,
i) o založení,  prevádzkovaní  a zrušení  inštitúcie,  a to  najmä  o založení, 

prevádzkovaní,  resp.  iniciovaní  prevzatia  menšinových  školských inštitúcií, 
vysokoškolských inštitúcií, ďalej výučby v rámci vysokoškolskej inštitúcie,

j) o založení hospodárskej organizácie, iných organizácií,
k) o prevádzkovaní divadla,
l) o zriadení  a prevádzkovaní  muzeálneho výstavného miesta,  verejnej  zbierky 

s celoštátnym tematickým okruhom,
m) o prevádzkovaní menšinovej knižnice,
n) o založení a prevádzkovaní umeleckého, vedeckého strediska a nakladateľstva,
o) o založení a prevádzkovaní služieb právnej pomoci,
p) o vypisovaní konkurzov,  o založení štipendia v okruhu jej pôsobnosti,
q) o uzavretí školskej dohody s ministrom školstva v zmysle školského zákona,
r) o uzavretí  školskej  dohody  s miestnou  samosprávou  v zmysle  školského 

zákona,
s) o uverejnení tlačvého oznamu,
t) o zostavení  menšinovej  zbierky  osobných  krstných  mien,  o pohľadávkach 

predložených  v súvislosti s menšinovým osobným krstným menom,
u) o iných úlohách prevedených  zákonom do jej okruhu pôsobnosti.

(2) Poslanecký zbor miestnej samosprávy okruh svojich úloh a pôsobenia – s výnimkou 
na  úradné  úlohy ako i úlohy a okruh pôsobnosti, ktoré súvisia s  verejnými službami 
– je povinný – na iniciatívu na základe osobitnej dohody – previesť na zbor celoštátnej 
samosprávy,  ak  iniciujúca  samospráva  v prevodenom  okruhu  úloh  a pôsobenia 
vykonáva menšinovú verejnú záležitosť, a pre vykonávanie danej úlohy je schopná 
zabezpečiť zákonom určené podmienky.

(3) Celoštátna samospráva vyslovuje svoj názor v prípade prevzatia inštitúcie obecnou, 
respektíve teritoriálnou menšinovou samosprávou.

§ 38.

(1) Celoštátna samospráva:
a) vyslovuje  svoj  názor  –  s výnimkou  nariadení  miestnej  samosprávy  – 

o návrhoch  právnych  predpisov  týkajúcich  sa  menšiny,  ktorú  zastupuje,  
vrátane aj nariadení valného zhramždenia, hlavného mesta v prípade, že daná 
menšina nevytvorí teritoriálnu menšinovú samosprávu,

b) vyslovuje svoj názor v súvislosti s domácou realizáciou dvoj- a viacstranných 
medzinárodných dohôd  týkajúcich sa ochrany menšín a iniciuje vykonávanie 
tých  opatrení, ktoré sú potrebné  k ich uplatneniu,

c) zúčastní sa – podľa pravidiel  určených osobitným zákonom – vykonávania 
úloh súvisiacich informovaním o zozname menšinových voličov, potrebného 
k uskutočneniu volieb do menšinových samospráv,



d) môže v otázkach týkajúcich sa skupín zastúpených menšín žiadať informácie 
od  orgánov  verejnej  správy,  môže  im  podávať  návrhy,  iniciovať  opatrenia 
v záležitostiach, ktoré patria do okruhu pôsobnosti týchto orgánov,

e) zúčastní sa odbornej kontroly základnej, stredoškolskej a vysokoškolskej výuky 
menšiny,  ktorú  zastupuje  spoločne  s príslušnými  a kompetentnými  štátnymi 
orgánmi.

(2) Pri vytvorení právnej normy (s výnimkou nariadenia miestnej samosprávy) súvisiacej  
so  zachovaním  a starostlivosťou  obcí  s menšinovými  historickými  tradíciamy,  ich 
architektonických  pamiatok,  ako  aj  pri  tvorbe  vládnych  nariadení  o vykonávaní  
zákona o verejnom školstve  –  v otázkach  týkajúcich  sa  výchovy  a vzdelávania  detí  
patriacich k menšine – je potrebný súhlas celoštátnej samosprávy.

§ 39.
Predseda,  zástupca  predsedu,  resp.  poslanec  celoštátnej  samosprávy  sa  môže  zúčastniť 
zasadnutia obecnej a teritoriálnej menšinovej samosprávy.

§ 39/A.

(1) Okruhy úloh a pôsobnosti celoštátnej samosprávy prislúchajú valnému zhromaždeniu 
celoštátnej samosprávy. Valné zhromaždenie môže svoje úlohy a okruh pôsobnosti - 
s výnimkou  neprevoditeľného  okruhu  úloh  a pôsobnosti  –  prevodiť  na  svojho 
predsedu,   na  výbor,  ako  i  –  podľa  pravidiel  určených  zákonom  –  na  vlastné 
združenie. 

(2) Orgány valného zhromaždenia sú: predseda, jeden, či viac zástupcov predseu, výbory 
a úrad.

§ 39/B.

(1) Celoštátna samospráva vo svojom štatúte podrobne upravuje činnosť svojho úradu.

(2) Vedúceho úradu vymenuje na neurčitú dobu  valné zhromaždenie na návrh predsedu. 
V súvislosti  s vedúcim  úradu  –  s výnimkou  prípadu  uvoľnenia  z funkcie  – 
zamestnávateľské práva vykonáva predseda.

(3) Vedúci úradu je povinný naznačiť zboru, výboru a predsedovi celoštátnej samosprávy 
keď pri ich rozhodnutiach zbadá porušenie právnej normy.

(4) Úrad  ako  orgán  celoštátnej  samosprávy  pripravuje  a vykonáva   jej  uznesenia, 
vykonáva úlohy súvisiace s jej hospodárením.

(5) Úrad  je  rozpočtovým  orgánom  celoštátnej  menšinovej  samosprávy.  Po  zániku 
celoštátnej samosprávy úrad vykonáva spravovacie úlohy v súvislosti s inštitúciami, 
vlastnícke  (spoluvlastnícke),  sparavovacie  (spoluspravovacie)  úlohy  viažúce  sa  k 
 iným organizáciam založeným zaniknutou celoštátnou samosprávou, sem nepočítajúc 
úlohy vyplývajúce z prevodu okruhu pôsobnosti,  dohody o verejnom školstve, resp. 
z prevzatia spravovacieho práva školskej a kultúrnej inštitúcie podľa tohto zákona.



(6) Hnuteľný  a nehnuteľný  majetok,  finančné   prostriedky  a  spisy,  ktoré  nepatria  do 
odseku   (5) úrad  odovzdáva do dočasného spravovania Úradu pre národné a etnické 
menšiny  do  60  dní  po  zániku  celoštátnej  samosprávy.  Úrad  pre  národné  a etnické 
menšiny vráti pri povinnom zúčtovaní jemu odovzdané, resp. na ich miesto nastúpené 
predmety a spisy  novej celoštátnej samospráve – do 30 dní po jej vzniku.

(7) Okruh  pôsobnosti  úradu   uvedenom  v   odseku  (5)  so  vznikom novej  celoštátnej 
samosprávy sa prinavráti  celoštátnej samospráve.  Úrad o svojej  činnosti  vykonanej 
v zmysle   odseku  (5)  je  povinný  poskytnúť   zúčtovanie   valnému zhromaždeniu, 
zároveň  svoj  okruh  pôsobnosti  určený  odsekom  (5)  naďalej  nemôže  vykonávať 
samostatne.

§ 39/C

Suma mzdy,  respektíve  honorára  určeného valným zhromaždením celoštátnej  samosprávy 
nesmie presahovať:

a) v prípade predsedu desaťnásobok mzdového základu štátnych úradníkov,
b) v prípade  zástupcu  predsedu  osemnásobok  mzdového  základu  štátnych 

úradníkov,
c) v prípade predsedu výboru šesťnásobok mzdového základu štátnych úradníkov,
d) v prípade člena výboru trojnásobok mzdového základu štátnych úradníkov,
e) v prípade poslanca dvojnásobok mzdového základu štátnych úradníkov.

§ 39/D.

(1) Na povinnosti pri hospodárení,  pri podávaní hlásenia a v   účtovníctve celoštátnych 
samospráv  a ich  organizácií   súvisiace  s ich  činnosťou  treba  uplatňovať  predpisy 
vzťahujúce sa na rozpočtové orgány s odlišnosťami určenými týmto zákonom.

(2) Celoštátna samospráva môže zobrať  úver len bez ohrozenia svojej platbyschopnosti, 
na jeho krytie, resp. splácanie nesmie použiť podporu, alebo majetok pochádzajúci 
z podsystémov štátneho rozpočtu. 

(3) Celoštátna samospráva o použití podpôr získaných z podsystémov štátneho rozpočtu - 
na  základe právneho predpisu alebo dohody,  s istým cieľom – vyúčtuje  spôsobom 
určeným poskytujúcim orgánom.  Celoštátna  samospráva  musí  zabezpečiť  oddelené 
evidovanie takýchto podpôr.

(4) Celoštátna samospráva môže poskytovať  vonkajším organizáciam, osobám  podporu 
len na vykonávanie jej zákonných úloh. Možnosť podpory  dotyčným treba uverejniť 
a pri  udeľovaní   podpory  treba  zabezpečiť   všetkým  oprávneným   požiadavku 
rovnakého zaobchádzania.

(5) Členovia,  pracovníci  celoštátnej  samosprávy,  vonkajšie  organizácie,  osby, 
príbuzenstvo vymenovaných môžu dostať príspevky od celoštátnej samosprývy len 
s obmedzeniami určenými v štatúte.

§ 39/E.



(1) Príjmy  a výdavky  podnikateľskej  činnosti   celoštátnej  samosprávy  treba  evidovať 
oddelene, a tie treba uviesť v celoročnom hlásení.

(2) Celoštátna samospráva vo svojom uznesení o záverečnom účte rozhoduje o tom, že 
z príjmov vlastného podnikania koľko venuje na fungovanie a koľko na vykonávanie 
úloh vyplývajúcich z menšinových  verejných záležitostí.

(3) Na podnikania, v ktorých má celoštátna samospráva  väčšinový vplyv, ďalej v prípade 
takých podnikaní, kde spoločný podiel celoštátnej samosprávy a obecnej menšinovej 
samosprávy   dosahuje  vplyv   potrrebný  k  väčšinovému  riadeniu,  treba   použiť 
nariadenia zákona o štátnom rozpočte.

§ 39/F

a. Podnikanie  celoštátnej  samosprávy  nemôže  ohrozovať  vybavovani 
menšinových verejných záležitostí, a celoštátna samospráva sa može zúčastniť 
len  v  takom  podnikaní,  v  ktorom  jej  zodpovednosť  neprevišuje   mieru 
vlastného  majetkového príspevku. 

(2) Za  bezpečnosť  hospodárenia  zodpovedá  valné  zhromaždenie,  za  jeho  regulárnosť 
predseda valného zhromaždenia.

(3) Následky stratového hospodárenia zaťažujú samosprávu, za jej záväzky nie je viazaný 
štátny rozpočet zodpovednosťou.

(4) Na proces vyrovnania dlhov celoštátnej samosprávy smerodajné sú zákonné predpisy 
vzťahujúce sa na proces vyrovnania dlhov miestnych samospráv.

(5) Kvôli  navráteniu  platbyschopnosti  celoštátna  samospráva  je  povinná,  s výnimkou 
svojich povinných úloh,  dočasne prerušiť  financovanie svojich iných úloh.

§ 39/G.

(1) Hospodárenie  celoštátnej  samosprávy,   ďalej  použitie  podpôr  poskytnutých  zo 
štátneho  rozpočtu,  resp.  majetku  poskytnutého  štátom  zadarmo,  na  určené  ciele 
kontroluje  Najvyšší  kontrolný  úrad.  Celoštátna  samospráva  finančnú  kontrolu 
vlastného  hospodárenia  a jej  inštitúcií  vykonáva  –  samostatne,  alebo  spolu  s inou 
celoštátnou  samosprávou  -   prostredníctvom  vnútorného  kontrolóra,  disponujúcim 
zákonom určenou vzdelanosťou.

(2) Celoštátna  samospráva  je  povinná  vytvoriť  finančný  výbor.  Úlohou  finančného 
výboru u celoštátnej  samosprávy a jej  inštitúcií  je  najmä:    vyjadriť   sa  o ročnom 
rozpočtovom  pláne,  o  pláne  ročného  hlásenia,  sledovanie  a vyhodnocovanie 
finančných procesov, skúmanie podloženosti rozhodnutí finančného rázu (obzvlášť pri 
úveroch), skúmanie uplatňovania finančných právnych predpisov a vnútorných stanov. 
Výbor konštatovania svojej  revízie  bezodkladne predostrie  valnému zhromaždeniu. 
Valné  zhromaždenie  o hlásení  rozhoduje  mimo  rokovacieho  poriadku.  V prípade 
nesúhlasu valného zhromaždenia alebo neprijatia  rozhodnutia výbor  svoje  hlásenie 
pošle Najvyšiemu kontrolnému úradu.



(3) Celoštátna  samospráva  samostatne  alebo  spolu  s inou  celoštátnou  samosprávou  je 
povinná  poveriť  auditora  –  zodpovedajúceho  podmienkam  určených  zákonom, 
figurujúceho  na  zozname  auditorov  -,  ďalej  je  povinná  uverejniť   ročné  hlásenie 
o svojom obehu peňazí,  právnym predpisom určenej,  zjednodušenej podobe,  ktoré 
obsahuje údaje jej inštitúcií, svoju účtovnícku bilanciu, výkaz finančnýchch  zyškov 
a výkaz dosiahnutého výsledku  vo Vesníku vnútorných vecí a vo Firemnom vestníku. 
V ostatných prípadoch   sú   na  auditora   smerodajné  ustanovenia  zákona  č.  LXV. 
z roku 1990 o miestnych samosprávach.

(4) Celoštátna samospráva svoj rozpočet prijatý valným zhromaždením každoročne do 28. 
februára, svoje hlásenie každoročne do 15. mája, čo sa týka  štatútu  po jeho prijatí, 
v prípade modifikácie do 45 dní od modifikácie uverejní v Maďarskom vestníku , a ak 
má internetovú stránku, tak aj tam. 

§ 39/H

(1) Poslanec  celoštátnej  samosprávy do  30  dní  po  prevzatí  svojej  poverovacej  listiny, 
potom každoročne  do  31.  januára  je  povinný  vyplniť  majetkové  priznanie  podľa 
prílohy tohto zákona. Poslanec je povinný ku svojmu majetkovému priznaniu priložiť 
majetkové priznanie svojho/-ej manžela/manželky alebo druha/družky, ako aj dieťaťa 
žijúceho v spoločnej domácnosti  na základe prílohy tohto zákona.

(2) V prípade  zmeškania  vyplnenia  majetkového  priznania  –  do  jeho  odovzdania  – 
poslanec celoštátnej samosprávy nesmie vykonávať svoje poslanecké práva a   nemôže 
poberať  príjmy určené paragrafom č. 39/C.

(3) Majetkové priznanie eviduje a kontroluje výbor, ktorý je na to vyznačený  štatútom. 
Majetkové  priznanie  poslanca  –  s  výnimkou  identifikačných  dát  poskytnutých  ku 
kontrole – je verejné. Majetkové priznanie príbuzného poslanca nie je verejné, do toho 
môžu nahliadnuť len členovia kontrolného výboru za účelu kontroly.

(4) Konanie  súvisiace  s majetkovým  priznaním  u výboru  kontrolujúceho  majetkové 
priznania môže iniciovať ktokoľvek. O výsledku kontroly kontrolný výbor informuje 
celoštátnu samosprávu na jej najbližšom zasadnutí.

(5) Počas konania súvisiaceho s majetkovým priznaním na výzvu výboru kontrolujúceho 
majetkové  priznania  poslanec  je  povinný  bezodkladne  písomne  zahlásiť  údaje 
potrebné  k identifikácii,  vzhľadom  na  vlasnté,  alebo  majetkové  priznanie  svojich 
rodinných  príslušníkov.  Údaje  potrebné  k identifikácii  môžu  spoznať  len  členovia 
výboru, tie po uzavretí konania do 8 dní treba zlikvidovať.

(6) Rozhodovanie  o konaní  súvisiaceho  s majetkovým  priznaním  sa  nesmie  prevodiť 
z kompetencie celoštátnej samosprávy.

(7) Celoštátna samospráva o konaní súvisiacom s majetkovým priznaním rokuje v rámci 
uzavretého zasadnutia.

Hlava V.

Miestny hovorca menšín



§ 40.

(1) Miestny  hovorca  menšiny  (ďalej:  hovorca)  na  základe  odseku  (7)  0  12.  zákona 
o miestnych samosprávach je oprávnený: 

a) ak nie je poslancom miestnej samosprávy, zúčastniť sa s rokovacím právom 
rokovania  denného  proriadku  súvisiaceho  s menšinou  na  zasadnutí  
poslaneckého zboru, resp. ktoréhokoľvek výboru, vrátane uzavretých zasadaní;

b) navrhnúť starostovi,  predsedovi výboru prerokovanie záležitostí – týkajúcich  
sa postavenia menšín – patriacich do okruhu pôsobnosti poslaneckého zoboru,  
výboru;

c) iniciovať,  aby  poslanecký  zbor  preskúmal  rozhodnute  výboru  týkajúce  sa  
postavenia menšín;

d) žiadať  informáciu  na  zasadnutí  poslaneckého  zboru,  výboru  od  starostu,  
notára,  predsedu  výboru  o záležitostiach  týkajúcich  sa  postavenia  menšín,  
patriacich do kompetencie samosprávy;

e) žiadať od satrostu či notára informácie i administratívnu spoluprácu potrebnú 
k plneniu svojich úloh;

f) iniciovať starostu, notára, kompetentného referenta v záležitostiach týkajúcich 
sa menšín;

g) iniciovať, aby poslanecký zbor v záležitosti súvisiacej s postavením menšiny – 
podľa obsahu odseku (1) § 101 zákona o miestnych  samosprávach – obrátil  
na kompetentný orgán.

(2) Na základe iniciatívy uvedenej  v bode b)  odseku (1)  je  starosta,  predseda výboru 
povinný  návrh  hovorcu  predostrieť  na  najbližšom  zasadnutí  poslaneckého  zboru,  
výboru.  Poslanecký  zbor,  či  výbor  rozhoduje  o tom,  kedy  sa  otázka  dostane  do  
programu jednania, ako aj o spôsobe prípravy.

(3) Ak  hovorca  žiada  informácie  od  satrostu,  notára,  predsedu  výboru  na  zasadaní  
poslaneckého  zboru,  či  výboru,  treba  mu  moritorne  odpovedať  ústne  na  tomto  
zasadnutí, alebo písomne najpozdejšie do 15 dní od tohto zasadnutia.

(4) Diskusný príspevok hovorcu je potrebné -  na jeho žiadosť – zaznamenať do zápisnice 
spísanej na zasadnutí poslaneckého zboru, výboru, resp. – ak svoj príspevok predložil  
písomne – pripojiť k zápisnici.

(5) Prerokovanie záležitosti – týkajúcej sa postavenia menšín – zaradenej do rokovacieho 
poriadku podľa odseku (2)  na základe iniciatívy stanovenej  v bode  b)  odseku (1) 
môže poslanecký zbor odročiť alebo stiahnuť z programu rokovania len na žiadosť 
hovorcu.



(6) Pred vytvorením nariadenia samosprávy týkajúceho sa práv a povinností  menšiny,  
resp.  pred  prijatím  uznesenia  ovplyvňujúceho  postavenie  menšiny  všeobecne,  
kompetentný orgán samosprávy je povinný vyžiadať názor hovorcu.

§ 41.

(1) Hovorcu  –  na  jeho  žiadosť  -  na  dobu  potrebnú  k plneniu  svojich  úloh  jeho 
znamestnávateľ je povinný uvoľniť spod výkonu práce. Príjmi, vypadnuté kvôli tomu 
uhradzuje  poslanecký  zbor.  Na  základe  tohto  príjmu  hovorca  je  oprávnený  aj  na  
zaopatrenie sociálneho zabezpečenia. 

(2) Hovorca na základe výkonu svojho poverenia nie je oprávnený barť osobitný honorár,  
na  neho  treba  uplatňovať  nariadenia  upravujúce  náhradu  výdavkov  a náležitostí  
prvého radcu.

(3) Ustanovenia odsekov (1) – (2) sa netýkajú práv a povinností súvisiacich s členstvom 
poslaneckého  zboru  miestnej  samosprávy,  ak  je  hovorca  súčasne  aj  poslancom 
samosprávy.

Hlava VI.

Vzdelávacia a školská samospráva menšín
§ 42.

V zmysle tohtto zákona za jazyk používaný menšinami považuje bulharský, cigánsky (romani,  
resp. beašh), grécky, chorvatský, nemecký, poľský, rumunský, rusínsky, slovenský, slovinský,  
srbský a ukrajinský.

§ 43. 

(1) Štát materinský jazyk menšín v Maďarsku uznáva ako súdržný činiteľ spoločenstva.  
Štát bez ohľadu na to, kto spravuje školskú ustanovizeň, podporuje používanie jazyka 
menšín vo výchove a školskej výuke menšín.

(2) Dieťa  patriace  k menšine,  podľa  rozhodnutia  jeho  rodiča  či  zákonného  zástupcu 
(ďalej  spoločne:  rodič)  môže  sa  zúčastniť  vo  výučbe  v materinskom  jazyku,  resp.  
dvojjazyčnej  (v  materinskom  jazyku  a v maďarčine)  výuky,  alebo  výchovy  a výuky 
v maďarskom jazyku. Počnúc rokom, v ktorom sa dieťa dožije svojich 14 rokov – ak 
nie je nespôsobilé – rodič právo tohto výberu vykonáva spoločne so svojím dieťaťom.

(3) Vyučovanie menšín v materinskom jazyku, resp. v materinskom a maďarskom jazyku 
sa  môže  uskutočniť  podľa  miestnych  možností  a požiadaviek  v menšinových 
materských školách, v menšinových školách, v školskej triede, alebo skupine. 

(4) Miestna  samospráva,  ktorej  povinnosťou  je  vykonávanie  úlohy,  je  povinná 
zorganizovať menšinovú predškolskú výchovu, ďalej školskú výchovu a výučbu, ak to 
žiada 8 rodičov patriacich k tej istej menšine, a ak skupina v materskej škole, školská 
trieda na základe ustanovení školského zákona sa dá zorganizovať. Ak počet žiakov 
neumožní  zorganizovať  menšinovej  výučby  v rámci  jednej  osady,  na  základe 



iniciatívy dotyčnej celoštátnej menšinovej samosprávy,  samospráva župy (hlavného 
mesta) vytvorí podmienky doplnkovej menšinovej výučby.

§ 44.

Zvýšené  náklady  výuky  menšín  v materinskom  jazyku  alebo  v materinskom  a maďarskom 
jazyku podľa § 43. – spôsobom určeným v zákone – hradí štát, resp. miestna samospráva.

§ 45.

(1) Behom zákonnej úpravy všeobecného, stredného a vysokého školstva, pri stanovení  
štruktúry a obsahu výchonovzdelávecej činnosti, ako aj pri kontrole tejto činnosti, je  
treba  v súlade  s týmto  zákonom  uplatňovať  školské  a vzdelávacie  záujmy 
zodpovedajúce kultúrnej autonómie menšín.

(2) Menšinová  výučba  Cigánov  (Rómov)  môže  prebiehať  aj  výlučne  v maďarskom 
jazyku, ale na základe rodičovských nárokov školská ustanovizeň zabezpečí aj výučbu 
cigánskeho/rómskeho jazyka (romani, resp. beašh).

(3) V menšinovej predškolskej výchove, školskej výchove a vzdelávaní treba zabezpečiť 
osvojenie  si  vedomostí,  patriacich  do  okruhu  menšinového  vzdelania,  tak  najmä 
spoznať dejiny, kultúrne hodnoty a tradície danej  menšiny a jej  materskej krajiny. 

§ 46.

(1) Pri zisťovaní požiadaviek ohľadne menšinovej výuky a pri organizovaní tejto výuky 
miestne a menšinové samosprávy spolupracujú.

(2) Zabezpečenie  výchovy  a doškoľovanie pedagógov  pre  menšinové  školstvo 
v materinskom jazyku alebo v materinskom a maďarskom jazyku je úlohou štátu.

(3) Štát  aj  prostredníctvom medzinárodných  dohôd  sa  stará  o to,  aby  osoby  patriace  
k menšin esa zúčastnili úplného, čiastkového, resp. ďalšieho a vedeckého vzdelávania 
v zahraničných inštitúciach vyučujúcich v jazykoch menšín a pestujúcich ich kultúru.

(4) Za  účelom  splnenia  ustanovení  odseku  (2)  štát  podporuje  využitie  hosťujúcich 
učiteľov v Maďarsku, prichádzajúcich z materskej krajiny menšín, resp. z krajiny, kde 
sa hovorí jazykom danej menšiny.

(5) Vysokoškolský,  či  univerzitný  diplom,  ďalej  osvedčenie  dokazujúce  získané 
vzdelanie,  alebo odborné vzdelanie získané osobou patriacej k menšiny v materskej 
krajine, prihliadnutím na zákon a medzinárodné dohody je rovnocenný s diplomom, 
vysvedčením získaným v Maďarskej republike.

§ 47.
(1) Menšinová samospráva – podľa obsahu školského zákona – sa môže sa zúčastniť pri 

vykonávaní  povinných  úloh  samospráv  súvisiacich  s predškolskou  výchovou  detí 
patriacich  k menšine,  školskou  výchovou  a výučbou,  internátnou  výchovou 
a vzdelávaním  žiakov patriacich k menšine



(2) Menšinová samospráva – podľa obsahu školského zákona – môže založiť a spravovať 
školskú  ustanovizeň,  resp.  môže  prevziať  spravovacie  právo  školskej  inštitúcie 
založenej inou organizáciou. Prevod spravovacieho práva inštitúcie nesmie znamenať 
reorganizáciu. Organizačné zmeny dva roky pred plánovaným prevodom a dva roky 
po  ňom  –  až  do  dokázania  opaku  –  treba  pokladať  za  reorganizáciu  súvisiacu 
s prevodom práva spravovania. Pri úprave tohto zákona reorganizáciou je zlúčenie, 
resp. rozdelenie inštitúcie na viac inštitúcií.

(3) Menšinová  samospráva  spravovacie  právo  školskej  inštitúcie  môže  prevziať  od 
miestnej  samosprávy – ak tento zákon to neupravuje inak – na základe predpisov 
školského zákona.

(4) Miestna samospráva spravujúca inštitúciu na vyhľadanie celoštátnej samosprávy je 
povinná  odovzdať  celoštátnej  samospráve  spravovacie  právo  tej  školskej  alebo 
internátnej  inštitúcie,  vykonávajúcej  regionálnu,  či  celoštátnu  úlohu,  ktorá  podľa 
svojej zakladajúcej listiny vykonáva menšinovú úlohu, ak všetci jej žiaci sa zúčastnia 
menšinovej  výučby.  Toto ustanovenie  treba použiť  aj   v  prípade  školy a internátu 
vykonávajúceho obvodnú úlohu, ak  - kvôli rozloženiu osôb patriacich k menšine na 
území krajiny -  škola, internát nemôže vykonávať celoštátnu či regionálnu úlohu. 
K pohľadávke   treba  pripojiť  mienku  školskej,  internátnej  stolice  dotyčnej  školy, 
internátu,  v prípade  neexistencie  týchto  organizácií,  treba  pripojiť  mienku 
rodičovskej  organizácie  (združenia)  a mienku  školskej,  resp.  internátnej  žiackej 
samosprávy.

(5) Prevod – prevzatie školskej inštitúcie treba zachytiť v zmlúve. Pri prevode – prevzatí 
inštitúcie ustanovenia zákona o verejnom školstve treba použiť s tým rozdielom, že 
miestna samospráva k rozhodnutiu v súvislosti s prevodom sparavovacieho práva, ak 
sa  prevod  nevykonáva  podľa pravidiel určených v odseku (4), si získa súhlas stolice 
materskej školy, školskej stolice, internátnej stolice, pri absenicii týchto organizácií, 
súhlas  rodičovskej  organizácie  (združenia)  a súhlas  žiackej  samosprávy  školy, 
respektíve internátu.

(6) Ak prevod výchovno-vzdelávecej inštitúcie sa deje

a) na základe odseku (4),  je minister školstva povinný,
b) nie na základe  odseku (4), tak  prevodiaca meistna samospráva 

     je povinná uzavrieť – v zmysle  školského zákona – dohodu o verejnom     školstve.

(7) Súčasne s prevodom spravovacieho práva treba dať do užívania príjemcu hnuteľný 
a nehnuteľný  majetok   slúžiaci    vykonávaniu  úloh  školskej  inštitúcie.  Prevod je 
bezplatný. Termín prevodu do užívania v prípade výchovno-vzdelávacej inštitúcie je 
1. júl roku, ktorý  nasleduje po zahlásení, v prípade inej školskej inštitúcie 1. január 
roku nasledujúceho po zahlásení. Lehota prevodu do užívania nemôže byť kratšia ako 
desať rokov.

(8) Ak  prevod  sparavovacieho  práva  sa  nevykonáva   na  základe  odseku  (4),  prevod 
spravovacieho  práva   na  menšinovú  samosprávu  sa  netýka  povinnosti  miestnej 
samosprávy vykonávať danú úlohu. Počas prevodu spravovacieho práva spravovacie, 
riadiace právo miestnej  samosprávy je  zastavené,  a riadiace úlohy správcu určené 



v paragrafoch 102 – 104 a  106 zákona o verejnom školstve vykonáva prijímajúca 
menšinová samospráva. Počas zastavenia sparavovacieho práva miestna samospráva 
môže  žiadať  informácie  o vykonávaní  samosprávnych  úloh   od  menšinovej 
samosprávy, a môže podať návrh, súvisiaci s vykonávaním tých úloh, ktoré pokladá 
za potrebné.

(9) Keď menšinová samospráva zanikne bez toho, žeby sa bola založila nová menšinová 
samospráva, vykonávanie spravovacieho práva je povinné prevziať a vykonávať 

a) Ministerstvo školstva ak k prevodu došlo na základe odseku (4),
b)  Miestna samospráva, ak k prevodu nedošlo  na základe odseku (4),

  do  času, kým sa založí menšinová samospráva.

(10) Menšinová samospráva, preberajúca školskú inštitúciu môže si nárokovať príplatky 
a podpory  určené  každoročným  rozpočtovým  zákonom  na  základe  rovnakých 
právnych  titulov  a podmienok  ako  miestne  samosprávy,  môže  ďalej  -  na  základe 
zmluvy o verejnom školstve uzavretej  na základe odseku (6)  – žiadať doplňujúcu 
podporu k organizovaniu menšinových úloh (ďalej: doplnková podpora pre správcov 
menšinových  škôl),  ako  aj  –  podľa  podmienok  určených  vo výpise  –  môže  sa 
zúčastniť všetkých konkurzov, vypísaných pre miestne samosprávy.

(11) Keď k prevodu  dôjde  na  základe  odseku  (4),  o doplnkovú  podporu  pre  správcov 
menšinových škôl  treba sa  postarať  v rámci  centrálneho rozpočtu.  Keď k prevodu 
dôjde  inak  ako na  základe  odseku (4),  pre  menšinovú samosprávu treba  vyplatiť 
doplnkovú podporu pre správcov menšinových škôl z rámca centrálneho rozpočtu, 
a tá s touto sumou – na základe pravidiel určených zákonom o verejnom školstve – 
vyúčtuje smerom na miestnu samosprávu. K činnosti výchovnovzdelávacej inštitúcie 
prevodenej  na  základe  odseku  (4)  štát  poskytuje  dolňujúcu  podporu  –  z rámca 
určeného  na  tento  cieľ  v  centrálnom  rozpočte  cestou  konkurzu,  podľa  pravidiel 
určených vo výpise konkurzu. Menšinová samospráva príplatky a podpory získané 
z rozpočtu na vykonávanie školských úloh, ako aj doplňujúcu podporu pre správcov 
menšinových  škôl  môže  použiť  výlučne  na  účely,  viažúce  sa  k danej  inštitúcii. 
Rozpočtové  príplatky  a podpory  určené  školstvu,  ako  aj  doplnkovú  podporu  pre 
správcov  menšinových  škôl,  treba  evidovať  oddelene  od  iných  príjmov,  a o ich 
použití treba vyúčtovať.

(12) Určenie doplnkovej podpory pre správcov menšinových škôl sa deje každoročne pri 
plánovaní rozpočtu na báze známych údajov, v zákone o štátnom rozpočte, s ohľadom 
na  využívanie  školských  služieb.  K vypočítaniu  sumy  doplnkovej  podpory  pre 
správcov menšinových škôl súčet výdavkov samospráv na činnosť a obnovu v danom 
odvetví treba znížiť o vlasné zárobky inštitúcie, ďalej o tie osobitné podpory, získané 
z centrálnych  prameňov,  ktoré  sú  prístupné  samosprávam  a menšinovým 
samsoprávam spravujúcim inštitúcie, resp. ich inštitúciam. Zo sumy určenej týmto 
spôsobom má sa určiť  pomer normatívnej  podpory a vypočítaná suma doplnkovej 
podpory pre správcov menšinových škôl.

(13) Keď celoštátna menšinová samospráva zakladá novú školu, treba použiť úpravy bod 
a) odseku (6), odseku (10) a v súvislosti s bodom a) odseku (11) tohto paragrafu,  za 



predpokladu, že škola podľa bodu 27., odseku (1), paragrafu 121. zákona o verejnom 
školstve sa pokladá za inštitúciu s celoštátnou pôsobnosťou. Keď miestna menšinová 
samospráva zakladá novú školu, treba použiť uznesenia bodu b) odseku (6), odseku 
(10) a bodu b) odseku (11) tohto paragrafu, za predpokladu, že v danej obci niet takej 
školy, ktorá by vykonávala dané menšinové školské úlohy.

(14) V rozpočte  Ministerstva  školstva  treba  naplánovať  tú  sumu,  z ktorej  menšinoví 
správcovia  škôl  –  cestou  konkurzu  –   môžu  dostať  podporu  k spravovaniu  ními 
prevádzkovanej školskej inštitúcie.

(15) Miestna samospráva a menšinová samospráva môžu suzavrieť dohodu o spoločnom 
spravovaní školskej inštitúcie. Vzhľadom na spoločne spravovanú školskú inštitúciu 
treba použiť obsah odseku (10).

(16) Vzhľadom na zamestnávanie v inštitúciach spravovaných menšinovou samosprávou 
treba  použiť  ustanovenia  zákona  č.  XXXIII.  z roku  1992  o právnom  postavení 
štátnych zamestnancov.

§ 47/A

Keď  právna  úprava  pre  menšinovú  samosprávu  pri  prijatí  niektorého  rozhodnutia 
zabezpečí právo vyjadrenia sa alebo súhlasu, na vydanie stanoviska – pri absencii inej 
úpravy právnej normy – má k dispozícii 30 dní. Lehotu – na žiadosť zainteresovaného 
–  treba  raz  predĺžiť  o ďalších  30  dní.  Táto  lehota  si  stráca  občianske  právo.  Keď 
menšinová  samospráva  neposkytla  svoj  súhlas,  a v rámci  ďalších  15  dní 
zosúlaďovanie medzi zainteresovanými  nevedie k výsledku, treba vytvoriť komisiu 
pozostávajúcu  z 9  členov.  Do  komisie  po  troch  členov  deleguje  menšinová 
samospráva, ten, kto má záujem o poskytnutie súhlasu, ďalej Celoštátny menšinový 
výbor, upravený odsekom (1) paragrafu 98. zákona o verejnom školstve. Celoštátny 
menšinový  výbor  svojich  delegátov  (ďalej:  delegovaní)  si  môže  vybrať  spomedzi 
expertov, uvedených na Celoštátnom zozname expertov verejného školstva. Komisia si 
sama určí  poriadok svojej  činnosti,  s tým záväzkom,  že  svoje  rozhodnutia  prijíma 
jednoduchou väčšinou hlasov. Rozhodnutie vynahradzuje súhlas. Výdavky súvisiace 
s činnosťou komisie zaťažujú toho, kto má záujem o získanie súhlasu. Delegovaným – 
podľa  úprav  vzťahujúcich  sa  na  expertov,  evidovaných  na Celoštátnom  zozname 
expertov  verejného  školstva  –  prináleží  odmena,  sumu  ktorej  určí  Celoštátny 
menšinový výbor a platí ten, kto má záujem o získanie súhlasu.

§ 48.

(1) Menšinovú  výchovno-vzdelávaciu  inštitúciu  môžu  osoby  nepatriace  k danej 
menšine používať iba vtedy, ak v zariadení zostávajú nezaplnené, voľné miesta aj  
po  uspokokjení  požiadaviek  danej  menšiny.  Prijatie  (zápis)  sa  môže  diať  na  
základe vopred uverejnených pravidiel.

(2) Vyučovanie  maďarského  jazyka  treba  zabezpečiť  v počte  hodín  a na  úrovni  
potrebnej k osvojeniu si aj v rámci menšinového školstva.

(3) V tých obciach, kde je obyvateľstvo s materinským jazykom maďarským – alebo 
iná národná či etnická menšina – v početnej menšine, výuku detí s materinským 



jazykom maďarským, prípadne iným, v jazyku materinskom alebo v materinskom 
a maďarskom,  miestna  samospráva  je  povinná  zabezpečiť  podľa  ustanovení  
zákona.

§ 49.

(1) Menšinová samospráva – podľa ustanovení príslušného zákona – sa môže  zúčastniť 
na  vykonávania  úloh  miestnej  samosprávy,  súvisiacich  s napomáhaním kultúrneho 
zabezpečenia osôb patriacich k menšine.

(2) Menšinová samsopráva je oprávnená založiť,  spravovať osvetovú inštitúciu,  ako aj 
prevziať spravovacie právo osvetovej inštitúcie založenej iným, respektíve prevziať 
vykonávanie  úloh  súvisiacich  s verejnou  osvetou.  Vykonávanie  úlohy  štát  podporí 
v miere určenom rozpočtovým zákonom.

§ 49/A.

(1) Na  pohľadávku  celoštátnej  samosprávy  danej   menšiny,  miestna  samospráva 
spravujúca inštitúciu je povinná prevodiť spravovacie právo žiadatelskej celoštátnej 
samospráve  v prípade  osvetovej  inštitúcie,  ktorá  vykonáva  výlučne  menšinovú 
osvetovú úlohu a uspokojuje kultúrne nároky danej menšiny.

(2) Spravovacie právo osvetovej inštitúcie, ktorá  uspokojuje nároky vyacerých menšín, 
možno  prevodiť  na  základe  dohody  celoštátnych  samospráv  menšín   dohodnutej 
celoštátnej samospráve, alebo  viacerým samosprávam.

(3) Vykonávanie  povinných úloh  predpísaných v príslušnom zákone pre  obyvateľstvo 
nepatriace k danej menšine,  sú strany  povinné zachytiť v dohode.

(4) Menšinová  samospráva  preberajúca  inštitúciu  je  zodpovedná  za  účelový  chod 
inštitúcie, za zákonnosť a účelovosť jej činnosti a hospodárenia.

(5) Príjemca  je  povinný  zachovať  stav  prevzatého  nehnuteľného  majetku.  Príjemca 
zodpovedá  za  škodu  vzniknutú  v stave  prevzatého  majetku  podľa  všeobecných 
pravidiel občianskeho práva.

§ 49/B.

(1) O prevode – prevzatí osvetovej inštitúcie, resp. osvetových úloh miestna samospráva – 
prevodca -, a menšinová samsopráva – príjemca – uzavrú dohodu.

(2) Obsah  dohody  strany  –  v rámcoch  právnych  predpisov  –  určia  slobodne.  Cieľom 
prevodu  –  prevzatia  je,  aby  obsahová  a organizačná  kontinuita  základného 
samosprávneho  osvetového  zabezpečenia  sa  zachovala  aj  pod  správou  menšinovej 
samsoprávy a aby podľa možnosti sa aj rozšírila. Dohoda má obsahovať:

a) úlohu osvetovej inštitúcie,
b) okruh osôb,  ktorých sa týka činnosť osvetovej inštitúcie,
c) časovú platnosť dohody,



d) najkratšiu otváraciu dobu potrebnú k vykonávaniu zákonnej úlohy osvetovej 
inštitúcie,

e) odborné vzdelanie požadované od účastníkov, vykonávajúcich osvetovú úlohu
f) osobné, vecné a finančné podmienky činnosti inštitúcie,
g) ustanovenia ktoré sa  vzťahujú  na vývoj majetkových pomerov,
h) podmienky  spätného prevzatia osvetovej inštitúcie  miestnou samosprávou. 

§ 49/C.
(1) V prípade založenia, prevzatia, reorganizácie, zrušenia osvetovej inštitúcie, resp. 

vyše 60 dňového prerušenia jej činnosti, 30 dní pred uznesením zboru je potrebné 
zadovážiť   si  mienku  ministra  národného kultúrneho dedičstva a jej  obsahom 
treba zbor  oboznámiť.

(2) Prevzatie sa netýka pracovnoprávneho vzťahu pracovníkov osvetovej inštitúcie. 
Zamestnávateľske práva po prevzatí vykonáva príjemca. Prevod sa nekvalifikuje 
ako reorganizácia. Pri prevode spravovacieho práva  nesmie dôjsť k reorganizácii. 
Kým sa  opak  nedokáže,   reorganizáciu  dva  roky  pred  plánovaným termínom 
prevodu  a dva roky po termíne prevodu treba pokladať za reorganizáciu súvisiacu 
s prevodom spravovacieho práva. V použití tohto ustanovenia  pod reorganizáciou 
sa rozumie pripojenie inštitúcie, resp. rozdelenie inštitúcie na viac ustanovizní.

(3) Spolu s odovzdaním  osvetovej úlohy  je treba odovzdať do do držby a užívania 
príjemcu aj hnuteľný a nehnuteľný majetok slúžiaci vykonávaniu úlohy. Prevod je 
bezplatný. Najnižšia lehota prevodu je 10 rokov.

(4) V prípade  nesplnenia  právnych  podmienok  a záväzkov,  orgán  štátnej  správy, 
odborne  zabezpečujúci  a kontrolujúci  danú  oblasť  môže  iniciovať  súdne 
obnovenie  pôvodného  stavu  platného  pred  dohodou.  V súdnom  procese  treba 
vyhľadať ministra národneho kultúrneho dedičstva, účelom vyjadrenia odborného 
stanoviska.

(5) Počas  prevodu spravovacie právo miestnej samosprávy je prerušené, a riadiace 
úlohy  správcu,  určené  príslušným zákonom,  vykonáva  prebarajúca  menšinová 
samospráva. Ak menšinová samospráva nie je schopná vykonávať svoje úlohy, 
prevodiaca miestna samospráva, za podmienok zachytených v dohode uzavretej 
s menšinovou samosprávou,  je  povinná  vziať  späť  vykonávanie  spravovacieho 
práva inštitúcie.

(6) Menšinovej  samospráve prináleží   k činnosti  ňou prevzatej  osvetovej  inštitúcie 
podpora určená zákonom o rozpočte.

§ 49/D.

(1) Miestna samospráva a menšinová samospráva – podľa zákona o združeniach 
a spolupráci  miestnych  samospráv  –  môžu   uzavrieť  dohodu  o spoločnom 
spravovaní  osvetovej  inštitúcie,  o spoločnom  vykonávaní  osvetovej  úlohy. 
V súvislosti  spoločne  spravovanej  osvetovej  inštitúcie  treba  použiť  obsah 
odseku (1) § 49/C.



(2) Ak právna norma pri prijatí rozhodnutia vo veci súvisiacej s prevodom osvetovej 
inštitúcie a osvetovej úlohy pre menšinovú samosprávu poskytuje právo vyjadrenia 
sa,  alebo právo súhlasu, k tomuto  postupu treba použiť ustanovenia § 47/A.

§ 49/E.

(1) Literatúru  v materinskom  jazyku  pre  menšinu  zabezpečuje  sieť  verejných 
knižníc.

(2) V tých  obciach,  kde  nie  je  miestnou  samosprávou  spravovaná  obecná 
knižnica, knižničné zabezpečenie pre menšinové obyvateľstvo v materinskom 
jazyku zabezpečuje miestna samospráva podľa príslušného  zákona.

§ 50.

(1) Vydávanie  učebníc  a őrípravu  učebných  pomôcok  potrebných  pre  
menšinové školstvo zabezpečuje štát.

(2) Štát podporuje:

a) zbieranie materiálnych pamiatok menšinových kultúr, zakladanie  
a zveľaďovanie verejných zbierok;

b) vydávanie knižných a periodických publikácií menšín;
c) oboznamovanie  zákonov  a verejných  oznámení  v materinskom 

jazyku menšín;
d) odbavovanie  cirkevných  obradov  súvisiacich  s rodinnými 

udalosťami  menšiny  v materinskom  jazyku,  resp.  náboženskú 
činnosť cirkví vykonávanú v materinskom jazyku menšín.

HLAVA VII.
Používanie jazyka

§ 51.

(1) V Maďarskej republike môže svoj materinský jazyk používať ktokoľvek slobodne vždy 
a všade.  Podmienky  používania  jazykov  menšín  je  štát  v prípadoch  stanovených 
osobitným zákonom povinný zabezpečiť.

(2) V rámci  občianskych  a trestných  konaní,  ako  aj  v administratívnych  konaniach 
zabezpečujú používanie materinského jazyka príslušné procesnoprávne zákony.

§ 52.

(1) Poslanec patriaci k menšine môže v Parlamente používať aj svoj materinský jazyk.



(2) V poslaneckom zbore miestnej samosprávy môže menšinový poslanec používať aj svoj  
materinský jazyk. Ak príspevok odznel v jazyku niektorej menšiny,  treba text,  alebo 
obsahový výťah daného príspevku priložiť k zápisnici zasadnutia.

(3) Ak v danej  obci  žijú  osoby  patriace  k menšine,  môže  poslanecký  zbor  viesť,  resp.  
koncipovať svoje zápisnice a rozhodnutia popri maďarčine aj v jazyku danej menšiny.  
V prípade sporu o výklade je vieryhodná maďarská obmena zápisnice.

§ 53.

(1) Obecná  samospráva  podľa  odôvodnenej  požiadavky  obecnej,  resp.  teritoriálnej  
menšinovej samosprávy je povinná zabezpečiť, aby:

a) vyhlásenie jej  nariadenia a uverejnenie jej vyhlášky bolo uskutočnené popri  
maďarčine aj v materinskom jazyku menšiny,

b) tlačivá  používané  pri  administratívnom  konaní  boli  k dispozícii  aj  
v materinskom jazyku menšiny,

c) nápisy na tabuliach označujúcich názvy obcí a ulíc, názvy verejných úradov 
a orgánov  vykonávajúcich  verejné  služby  boli  čitateľné  popri  formulácii  
a spôsobu písania v maďarskom jazyku – s rovnakým obsahom a formou – aj  
v materinskom jazyku menšiny.

(2) V otázke dôvodnosti sa rozhoduje poslanecký zbor do 30 dní po predložení nároku.

§ 54.

V obci,  kde  početný  pomer  obyvateľstva  patriaceho  k menšine  to  odôvodňuje,  pri  
obsadzovaní  miest  pre štátnych úradníkov a zamestnancov,  ako aj  miest  pre verejných  
notárov a súdnych konateľov – pri zachovaní všeobecných odborných požiadaviek – je  
potrebné zabezpečiť zamestnávanie pracovníka, ktorý ovláda aj jazyk menšiny.

HLAVA VIII.
Podporovanie menšín, hospodárenie a majetok menšinových samospráv

§ 55.

(1) Štát,  k vykonávaniu menšinových verejných záležitostí,  v miere uvedenej  v zákone 
o štátnom rozpočte, 

a) poskytuje podporu, ktorej všeobecné pravidlá určí nariadenie vlády na základe 
vykonávaných úloh,

b) poskytuje  doplnkovú  normatívnu  podporu  pre  menšinovú  výchovu 
v materských školách, resp. pre menšinovú výchovu a menšinové vzdelávanie,

c) poskytuje  podpory  v kruhu  menšinového  školského   a osvetového 
samospravovania  určených v hlave VI. (§ 42 – 50),

d) podporuje Verejnú nadáciu podľa paragrafu 55/A, ako aj činnosť menšinových 
spoločenských organizácií.

(2) Inštitúcie sparavované celoštátnymi samosprávami – s výnimkou odsekov (10) – (11) 
§ 47.,  a odseku (3) § 49/C – z hľadiska štátnej podpory treba posudzovať rovnako 
s cirkevnými inštitúciami vykonávajúcimi humánne služby.



(3) Obecným, resp. teritoriálnym menšinovým samosprávam – s výnimkou odsekov (10) 
– (11)  § 47., a odseku (6) § 49/C – prináležia normatívne štátne príspevky  podľa 
pravidiel,  ktoré sú  smerodajné pre cirkvy. Normatívny štátny príspevok používajú 
obecné,  resp.  teritoriálne  menšinové  samosprávy  prostredníctvom  miestnej 
samosprávy.

(4) Normatívny  štátny  príspevok  podľa  odseku  (3)  a podporu  činnosti  podľa  bodu  a) 
odseku (1) obecná, resp. teritoriálna menšinová samospráva používa prostredníctvom 
miestnej samosprávy, ktorá je povinná sumu do 8 dní poukázať na konto obecnej, 
resp. teritoriálnej menšinovej samosprávy. 

(5) Na podporu podľa bodu a) odseku (1) je oprávnená menšinová samospráva v prípade 
vykonávania  menšinovej  verejnej  záležitosti,  určenej  uznesením zboru  menšinovej 
samosprávy.

(6)  Za  účelom podporiť  činnosť  slúžiacu  zachovávanie  identity  menšín  v Maďarsku, 
opatrovanie,  odovzdávanie  ich  tradícií,  pestovanie  a rozvoj  materinského  jazyka, 
zachovávanie  duchovných a materiálnych hodnôt menšín, a na zmiernenie kultúrnych 
a politických nevýhod,  je potrebné zriadiť verejnú nadáciu.

(7) Podporujúca   činnosť  verejnej  nadácie  je  súčasťou  účelového  systému  štátneho 
financovania menšín.

§55/A.

(1) Verejnú  nadáciu  spomenutú  v odsekoch  (3)  –  (4)  §  55.  zakladá  vláda  Maďarskej 
republiky pod názvom Verejná nadácia pre národné a etnické menšiny v Maďarsku 
(ďalej: Verejná nadácia), sídlom v Budapešti.

(2) Majetok Verejnej nadácie pozostáva z jej prepustených majetkových predmetov, ako i 
z finančnej podpory určenej   každoročným rozpočtovým zákonom.

(3) Rozhodovacím orgánom Verejnej nadácie je Kuratórium. Členmi Kuratória sú:

a) osoby, ktoré  delegujú celoštátne samosprávy menšín – zvolených ich valným 
zhromaždením,  v  prípade,  ak  neexistuje  celoštátna  samosprávy,   tak  túto 
osobu delegujú  obecné samosprávy danej menšiny, pri absencii týchto osoby 
vyzančujú  spoločenské organizácie menšiny,

b) osoby vyznačené stálou komisiou Národného zhromaždenia zaoberajúcou sa 
so  záležitosťami  národných  a etnických  menšín  v  Maďarsku,  zastupujúce 
jednu vládnu a jednu opozičnú frakciu,

c) štyri osoby vyznačené zakladateľom a osoba vyznačená predsedom Maďarskej 
akadémie vied,

(4) Predsedom Kuratória a zároveň osobou konajúcou v jeho mene je v tom-ktorom čase 
vymenovaný predseda Úradu pre národné a etnické menšiny.



(5) Členmi  orgánu  oprávnenému  kontrolovať  Verejnú  nadáciu  (dozorný  výbor)  sú 
nasledujúce osoby:

a) osoby vyznačené stálou komisiou Národného zhromaždenia zaoberajúcou sa 
so záležitosťami domácich národných a etnických menšín, zastupujúce jednu 
vládnu a jednu opozičnú frakciu,

b) dve osoby vyznačené zakladateľom.

(6) Predsedom dozorného výboru je osoba vyznačená zakladateľom.

(7) Právo  voľby,  resp.  vyznačenia  podľa  odsekov  (3)  –  (6)  zahŕňa  v sebe  aj  právo 
odvolania poverenia, vyznačenia.

§ 56.

Finančnej  podpory  menšín  sa  môžu   zúčastňovať  domáce  a zahraničné  organizácie, 
nadácie a súkromné osoby.

§ 57.

(1) Hospodárenie menšinových samospráv kontroluje Najvyšší kontrolný úrad.

(2)  Kontrolu  rozpočtových  orgánov,  spravovaných  obecnými,  resp.  teritoriálnymi 
menšinovými samosprávami, vykonáva vnútorný kontrolór obecnej, resp. teritoriálnej 
menšinovej  samosprávy,  alebo  vnútorný  kontrolór,  ktorý   kontroluje  hospodárenie 
orgánov miestnej samosprávy, a  ktorý o výsledku kontroly informuje zbor obecnej, 
resp. teritoriálnej menšinovej samosprávy.

Majetok menšinových samospráv

§ 58.

(1) V prípade  majetku obecných menšinových samospráv   treba  uplatňovať  uznesenia 
tohto zákona, ďalej ustanovenia zákona o samosprávach.

(2) Majetok, resp. príjmy menšinovej samosprávy predstavujú osobitne:
a) rozpočtový príspevok štátu,
b) príspevok miestnej samosprávy,
c) vlastné príjmy,
d) podpory,
e) výnos vlastného majetku,
f) dary,
g) prevzaté finančné prostriedky.

§ 59.

(1) V prípade prevodu okruhu úloh a pôsobenia upraveného týmto zákonom prevodiaca 
samospráva  (miestna  samospráva,  menšinová  samospráva)  potrebné  majetkové 
predmety  poskytne  do  majetku  alebo  do  užívania  prijímajúcej  menšinovej 



samosprávy,  podľa  obsahu  osobitnej  dohody.  To  nesmie  prekážať  vykonávaniu 
okruhu úloh a pôsobenia miestnej samosprávy.

(2) Pre zaistenie podmienok činnosti jednotlivých celoštátnych menšinových samospráv 
je povinná príslušná miestna samospráva  do troch mesiacov po ich založení dať im 
k dispozícii – pomocou štátnej kompenzácie -  samostatne používateľnú budovu, resp. 
časť budovy o rozlohe 150 – 300 m² úžitočnej plochy, ak k založeniu samosprávy 
dôjde do dvoch rozpočtových rokoch po nadobudnutí platnosti zákona.

(3) Hnuteľné a nehnuteľné majetkové predmety pre obecné menšinové samsoprávy, ktoré 
sú   potrebné  k vykonávaniu  menšinových  verejných  záležitostí,  k zabezpečeniu 
podmienok činnosti podľa § 27., poskytne  miestna samospráva do dvoch mesiacov 
po založení menšinovej samosprávy  do jej bezplatného používania. Prevod nemôže 
brániť miestnej samospráve,  aby vykonávala svoje úlohy a okruh pôsobenia. Okruh 
bezplatne  poskytnutých  majetkových  predmetov  určí  miestna  samospráva 
vo vlastnom uznesení,  oddelene.

(4) Vzhľadom  na  užívateľské  právo,  na  poriadok  prevodu  smerodajné  sú  pravidlá 
Občianskeho zákonníka s tým, že podmienky odovzdania do užívania treba zachytiť 
písomne, s podrobným opisom odovzdaných majetkových častí, určením ich hodnoty 
ako aj určením tých  menšinových verejných záležitosti, ktoré budú pomocou  nich 
riešené.

(5) 3

§ 59/A.

(1) Budovu, resp. časť budovy, ktorá je  poskytnutá do užívania celoštátnej menšinovej 
samosrávy na základe právnej normy, je potrebné odovzdať do vlastníctva celoštátnej 
samosprávy ako jednorázový majetkový príspevok.

(2) Na celoštátne smosprávy, ktoré nedisponujú samostatnou budovou, časťou budovy, 
treba primerane uplatniť ustanovenie odseku (1).

(3) Budova,  časť  budovy,  získaná  ako  jednorázový  majetkový  príspevok  predstavuje 
kmeňový  majetok  celoštátnej  samosprávy,  ktorý  na  základe  moci  tohto  zákona  – 
podľa  nariadení  bodu  a)  odseku  (4)  §  60/A –  je  kvalifikovaný  ako  nepredajný 
majetkový predmet .

§ 60.

(1) Menšinovým samosprávam – s odlišnosťami určených zákonom – prináležia všetky 
tie práva, a zaťažujú ich tie isté povinnosti, ktoré prináležia, resp. zaťažujú majiteľa. 
O oprávneniach prináležiacich majiteľovi rozhoduje vo svojom neprenosnom okruhu 
pôsobenia zbor samosprávy kvalifikovanou väčšinou.

(2) Pri zániku obecnej, resp. teritoriálnej menšinovej samosprávy do vyriešenia právneho 
nástupníctva  celý  hnuteľný  a nehnuteľný  majetok,  právo  s majetkovou  hodnotou 
zaniknutej  obecnej,  resp.  teritoriálnej  menšinovej  samosprávy prejde do dočasného 
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spravovania  miestnej  samosprávy.  Po  vyriešení  právneho  nástupníctva  celý 
spravovaný majetok,   alebo  na  jeho  miesto  nastupujúci  majetok rovnakej  hodnoty 
prechádza  do  majetku  novozaloženej  obecnej,  resp.  teritoriálnej  menšinovej 
samsoprávy.

(3) Pri  zániku  určenom  v odseku  (2)  sparvovacie,  dozorovacie  práva  vzhľadom  na 
inštitúcie  zaniknutej  obecnej,  resp.  teritoriálnej  menšinovej  samosprávy,  ako  aj 
zamestnávateľské  práva  vzhľadom  na  vedúcich  pracovníkov  inštitúcií  vykonáva 
miestna  samospráva.  Miestna  samospráva  majetok  prijatý  do  prechodného 
spravovania nemôže zaťažiť,  prevodiť do spravovania iným. Do 30 dní  po vzniku 
novej  obecnej,  resp.  teritoriálnej  menšinovej  samosprávy  miestna  samospráva 
vyúčtuje s majetkom odovzdaným do jej prechodného spravovania.

(4) Do  30.  dní  po  vyriešení  právneho  nástupníctva  je  treba  odovzdať  novozaloženej 
obecnej, resp. teritoriálnej samsopráve majetok, v dočasnom spravovaní alebo majetok 
rovnakej  hodnoty,  nastupujúci  na  jeho  miesto,  a je  treba  predložiť  vyúčtovanie 
o období prechodného spravovania.

(5) Za dlhy obecných, resp. teritoriálnych samospráv miestna samospráva  zodpovedá len 
potiaľ a do tej miery, pokiaľ a do akej miery sa zaviazala v dohode vzniknutej medzi 
nimi.

§ 60/A.

(1) Majetok  menšinovej  samosprávy  slúži  vykonávaniu  menšinových  verejných 
záležitostí.

(2) Menšinová  samospráva  počas  vykonávania  menšinových  verejných  záležitostí 
svojím  majetkom  hospodári  samostatne.  Za  bezpečnosť  jej  hospodárenia  je 
zodpovedný zbor menšinovej samosprávy, za jej regulárnosť zase predseda.

(3) Oddelenú  časť  majetku  menšinovej  samosprávy  tvorí  kmeňový  majetok,  okruh 
ktorého  zbor  menšinovej  samosprávy  určí  v rámci  svojho  neprenosného  okruhu 
pôsobenia, kvalifikovanou väčšinou. Do okruhu kmeňového majetku patria všetky tie 
hnuteľné a nehnuteľné časti majetku, ďalej práva s majetkovou hodnotou, ktotré sú 
v majetku,  výlučnom  užívaní  menšinovej  samosprávy  a slúžia  bezprostredne 
vykonávaniu menšinových verejných záležitostí.

(4) Spomedzi majetkových častí patriacich do okruhu kmeňového majetku

a) je nepredajná majetková časť nehnuteľností,  zabezpečujúcich činnosť,  ďalej 
všetky tie majetkové časti, ktoré vyhlasuje zákon  za také, alebo menšinová 
samospráva  vo  svojom  uznesení  ktoré   určuje  jej  vlastnú   organizáciu 
a činnosť,

b) sú obmedzene predajné tie majetkové časti, patriace ku kmeňovému majetku, 
ktoré nepatria k majetku uvedeného v bode a).

(5) O obmedzene  predajných  predmetoch  kmeňového  majetku  možno  rozhodovať 
zákonom,  alebo  podľa  pravidiel  určených  uznesením  menšinovej  samosprávy 
prijatého s kvalifikovanou väčšinou.



§ 60/B.

Rozpočet  menšinových  samospráv  tvorí  súčasť  štátneho  rozpočtu,  a  viaže  sa  k nemu 
celým  svojím peňažným obratom.  Rozpočet  menšinových samospráv  je  oddelený od 
centrálneho  rozpočtu,  viaže  sa  k nemu  štátnymi  podporami  a inými  rozpočtovými 
kontaktmi.

§ 60/C

(1) Na  hospodárenie  obecných  a teritoriálnych  menšinových  samospráv  treba  použiť 
pravidlá  vzťahujúce  sa  na  prevádzkový poriadok štátneho rozpočtu,  respektíve  na 
poriadok zúčtovacieho a rozpočtového záväzku orgánov, hospodáriacich na základe 
rozpočtu.

(2) Obecné  a teritoriálne  menšinové  samosprávy  v rámci  štátneho  rozpočtu  patria 
k systému  miestnych  samospráv,  na  ich  hospodárenie  treba  uplatniť  pravidlá 
vzťahujúce  sa  na  hospodárenie  rozpočtových  orgánov  miestnych  samospráv, 
s rozdielmi určenými týmto zákonom.

(3) Na hospodárenie  celoštátnych samospráv treba  uplatniť  pravidlá  vzťahujúce sa  na 
hospodárenie  ústredných  rozpočtových  orgánov  s rozdielmi  obsiahnutými  v tomto 
zákone.

§ 60/D.

K otvoreniu bankového účtu pre menšinovú samosprávu je potrebné predložiť potvrdenie 
príslušnej  volebnej  komisie,  resp.  aj  zápisnicu zakladajúcej  schôdze  zboru  (valného 
zhromaždenia) menšinovej samosprávy.

HLAVA XI.
Združenia menšinových samospráv

§ 60/E.

(1) Menšinová samospráva pre účinnejšie vykonávanie svojich úloh sa môže slobodne 
môže  spojiť  s  inou  miestnou  samosprávou,  resp.  menšinovou  samosprávou. 
Podmienky združenia je potrebné zachytiť v dohode.

(2) Združenie  okrem  obsahu  paragrafov  60/F  a 60/G  môže  vzniknúť  aj  spôsobom 
určeným v zákone o združeniach a spolupráci miestnych samospráv.

(3) Združenie nesmie porušiť práva v ňom sa zúčastňujúcich samospráv.

(4) V sporných otázkach,  vznikajúcich  medzi  združenými  smosprávami počas  činnosti 
združenia, rozhoduje súd. Združené menšinové samosprávy sa môžu  dohodnúť, že 
v spornej  otázke  ktorákoľvek  menšinová  samospráva  môže  požiadať  o  stanovisko 
rozhodcovskú komisiu,  pozostávajúcu z členov  požiadaných v zmluve vyznačeným 
záujmovým  zväzom  samospráv,  ďalej,  že  pred  predložením  žaloby  menšinová 
samospráva požiada o stanovisko rozhodcovskú komisiu.



Inštitucionálne združenie

§ 60/F.

(1) Zainteresované  menšinové  samosprávy  sa  môžu  dohodnúť  o založení,  spravovaní 
a rozvíjaní jednej či viacerých menšinových inštitúcií zaopatrujúcich dve či viac obcí, 
resp. miest.

(2) V dohode treba zachytiť:

a) okruh činnosti a zaopatrenia spoločnej inštitúcie,
b) pomer finančného podielu jednotlivých samospráv,
c) práva  a povinnosti,  súvisiace  so  spravovaním  inštitúcie,  spôsob  ich 

vykonávania,
d) podmienky vypovedania dohody.

Združený menšinový samosprávny zbor

§ 60/G

(1) Zbory  menšinových  samospráv,  ktoré  patria   k tej  istej  menšine  si  môžu  vytvoriť 
združený samosprávny zbor.

(2) V prípade vytvorenia združeného samosprávneho zboru menšinové samosprávy sčasti 
alebo celkovo si spoja svoje rozpočty a spoločne spravujú svoje inštitúcie.

(3) Podmienky činnosti zboru združenej menšinovej samospávy zabezpečuje samospráva 
určená  v dohode  príslušných  miestnych  samospráv.  Na  zabezpečenie  podmienok 
činnosti  zboru  v iných  prípadoch   treba   použiť  §  27.  tohto  zákona  s tým, 
že zabezpečenia  podmienok  činnosti  sa  zúčastnia  všetky  príslušné  miestne 
samosprávy.

(4) Zbor združenej menšinovej samosprávy na svojom ustanovujúcom zasadnutí zachytí 
do  uznesenia  sovj  vznik,  svoje  sídlo,  vymenovanie  zúčastnených   menšinových 
samospráv.  Zbor  združenej  menšinovej  samosprávy  sa  rozhodne  o svojom 
organizačnom  a pracovnom  poriadku.  Zasadnutie  zboru  združenej  menšinovej 
samosprávy  je  potrebné  zvolať  na  iniciatívu  predsedu  ktorejkoľvek  členskej 
menšinovej samosprávy.

HLAVA X.

Kontrola zákonnosti u menšinových samospráv

§ 60/H.

(1) Kontrolu  zákonnosti  u menšinových  samospráv  vykonáva  vedúci  úradu  verejnej 
správy v hlavnom meste, v župe. Kontrolovať môže výlučne zákonnosť rozhodnutia 
samosprávy, prijatého v rámci uvažovacej právomoci. 



(2) Kontrolu zákonnosti podľa odseku (1) u celoštátnych samosprávach vykonáva vedúci 
úradu verejnej správy v župe podľa ich sídla.

§ 60/I.

(1) Vedúci úradu verejnej správy postupujúc v právomoci kontroly zákonnosti skúma, či 
a) organizácia, činnosť, postup rozhodovania menšinovej samosprávy,
b) ktorékoľvek  uznesenie,  vrátane  aj  uznesenia  zboru,  predsedu,  výboru 

samosprávy, resp. združenia samospráv
               zodpovedá právnym predpisom.

(2) Právomoc  kontroly  zákonnosti  vedúceho úradu verejnej  správy  –  okrem výnimky 
uvedenej v odseku (3) – sa nevzťahuje na tie uznesenia menšinovej samosprávy, na 
základe  ktorých je na mieste

a) pracovnoprávny  spor  (spor  vyplývajúci  z právneho  vzťahu  verejného 
zamestnanca alebo verejného úradníka),

b) administratívne, alebo súdne konanie určené v osobitnom právnom predpise.

(3) Právomoc  kontroly  zákonnosti  vedúceho  úradu  verejnej  správy  platí  aj 
v záležitostiach vymenovaných v (2) odseku v okruhu podľa bodu a)  (1) odseku , 
ďalej  aj  na  záležitosti  uvedenžch  v   bodu  a)  odseku  (2),  ak  uznesenie  obsahuje 
porušenie právneho predpisu v prospech zamestnanca.

(4) Vedúci  úradu  verejnej  správy  vo  svojom  okruhu  úloh  a pôsobenia  na  žiadosť 
menšinovej samosprávy poskytuje jej aj odbornú pomoc.

§ 60/J.

(1) Vedúci úradu verejnej správy v rámci kontroly zákonnosti – s vytýčením termínu – 
vyzve dotyčných na ukončenie porušenia zákonnosti. Dotyčný je povinný preskúmať 
obsah výzvy a do uvedeného termínu informovať vedúceho úradu verejnej správy  o  
vykonaných opatreniach,  alebo o svojom nesúhlase.

(2) Ak do uvedeného termínu nedošlo k opatreniu, alebo dotyčný nesúhlasil s obsahom 
výzvy, vedúci úradu verejnej správy môže iniciovať:

a) súdne preskúmanie uznesenia porušujúceho zákonnosť,
b) zvolanie zboru menšinovej samosprávy na zrušenie porušenia zákona,
c) vyslovenie zodpovednosti predsedu, zástupcu predsedu zboru.

(3) Súdny proces o zrušenie porušenia zákonnosti proti menšinovej samospráve je možné 
začať do 30 dní po vypršaní uvedeného termínu. Podanie žaloby – s výnimkou obsahu 
odseku (2) § 29. – nemá odročujúci účinok na vykonanie uznesenia, avšak súd môže 
výkon odložiť.  Ak vykonanie uznesenia  porušujúceho zákonnosť by bolo spojenés 
ťažkým  porušením  verejného  záujmu,   alebo  neodvrátiteľnou  škodou,  odloženie 
výkonu – zároveň s informovaním dotyčného – je potrebné žiadať na súde.



(4) Vedúci úradu verejnej správy počas procesu kontroly zákonnosti na základe svojich 
skúseností  môže  žiadať  u Najvyššieho  kontrolného  úradu  kontrolu  dotýkajúcu  sa 
hospodárenia menšinovej samosprávy.

HLAVA XI.

Vzťah menšinových samospráv a ústredných štátnych orgánov

§ 60/K.

(1) Národné zhromaždenie upravuje zákonom:
a) právne  postavenie  menšinových  samospráv,  jej  výlučné  úlohy  a okruh 

pôsobenia, jej povinne vykonávané úlohy, povinné typy jej orgánov, garancie 
jej činnosti, finančné prostriedky a základné pravidlá jej hospodárenia,

b) právne postavenie, poriadok voľby, práva a povinnosti poslancov menšinovej 
samosprávy.

(2) Ústavný súd na návrh vlády zruší zbor menšinovej samosprávy,  činnosť ktorého je 
v protiklade s Ústavou.

§ 60/L.

Prezident  republiky  vymenuje  štátneho  komisára  pre  riadenie  vykonávania  určených 
menšinových úloh – do zvolenia nového zboru menšinovej samosprávy, resp. na obdobie, 
kým sa tento stav nezmení - ,  ak Ústavný súd zrušil zbor menšinovej samosprávy.

§ 60/M.

Vláda:
a) aspoň  raz  za   dva  roky  prehliadne  postavenie  menšín  žijúcich  na  území 

Maďarskej republiky a podá o tom hlásenie Národnému zhromaždeniu,
b) v spolupráci s ministrom vnútra, cez vedúceho úradu verejnej správy hlavného 

mesta, župy zabezpečí kontrolu zákonnosti u menšinových samospráv,
c) predloží  návrh  Ústavnému súdu  na  zrušenie  zboru  menšinovej  samosprávy 

konajúcej v protiklade s Ústavou,
d) nariadením  upravuje  vzdelanostné  požiadavky  vykonávania  miestnych 

verejných služieb vo vzťahu k menšinám,
e) rozhoduje  v sporoch –  právne  upravených a do  iného proceduálneho rámca 

nepatriacich – medzi orgánom štátnej správy a menšinovou samosprávou.

§ 60/N
Minister vyznačený vládou:

a) iniciuje  u vlády  podanie  návrhu  vzťahujúceho  sa  na  rozpustenie  zboru 
menšinovej samosprávy konajúceho v protiklade s Ústavou,

b) zúčastňuje  sa  prípravy  koncepcií  právnych  noriem,  osobitných  štátnych 
rozhodnutí týkajúcich sa úloh a okruhu pôsobnosti menšinových samospráv.

§ 60/O.



Minister kompetentný podľla úloh a okruhu pôsobnosti:

a) nariadením  upravuje  odborné  požiadavky  činnosti  inštitúcií  spravovaných 
menšinovými samosprávami, vzdelanostné predpisy pre pracovníkov inštitúcií, 
kontroluje uplatňenie sa predpisov,

b) o výsledku  kontroly  určenej  v bode  a)  informuje  menšinovú  samosprávu, 
podáva  návrh  na  odstránenie  nedostatkov,  môže  iniciovať,  aby  zbor 
menšinovej samosprávy prerokoval skúsenosti  kontroly, v prípade porušenia 
zákona informuje orgán, vykonávajúci kontrolu zákonnosti,

c) poskytuje,  repsektíve  môže  poskytovať  finančnú  podporu  pre  menšinovú 
samosprávu, pod titulom a podľa podmienok určených zákonom o centrálnom 
rozpočte.

HLAVA XII.

Záverečné ustanovenia

§ 61.

(1) V zmysle tohto zákona sa za etnické skupiny autentické v Maďarsku považujú: etnická 
skupina  arménska,  bulharská,  cigánska,  grécka,  chorvatska,  nemecká,  poľská,  
rumunská, rusínska, slovenská, slovinská, srbská a ukrajinská.

(2) Ak hodlá ďalšia menšina, ktorá nie je uvedená v odseku (1), podať dôkaz o tom, že  
vyhovuje podmienkam uvedeným v tomto zákone,  v tejto záležitosti   podá zbieracie  
hárky  vzťahujúce  sa  ľudovej  iniciatívy  s  podpismi  aspoň  1000  voličov  patriacich  
k tejto  menšine  predsedovi  Celoštátnej  volebnej  komisie.  V rámci  konania  treba 
uplatňovať ustanovenia zákona vzťahujúceho sa na celoštátny plebiscit a na ľudovú 
iniciatívu s tým, že Celoštátna volebná komisia v rámci konania je povinná požiadať  
o stanovisko predsedu Maďarskej akadémie vied o existencii zákonných podmienok.

(3) - (4) 4

§ 62.

(1) Vláda  v spolupráci  s príslušnými  ministerstvami  a orgánmi  s celoštátnou 
pôsobnosťou,  za  účasti  vedúcich  župných úradov verejnej  správy  a úradu verejnej 
správy hlavnáho mesta – prostredníctvom Úradu pre národné a etnické menšiny – 
napomáha uplatnenie práv a špecifických záujmov menšín, organizuje podmienky ich  
zabezpečenia.

(2) – (3) 5

§ 63.

(1) V otázkach, ktoré zákon neupravuje, na menšinové samosprávy je potrebné náležite 
uplatňovať právne normy vzťahujúce sa na miestne samosprávy, poslancov miestnych 
samospráv, starostov a na združenia miestnych samospráv.
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(2) Cezročná  modifikácia  rozpočtovým  zákonom  plánovaných  položiek  na  podporu 
celoštátnych  menšinových  samospráv  patrí  do  výlučnej  kompetencie  Národného 
zhromaždenia.

(3) Rozpočtový zákon určí rozpočet celoštátnych menšinových samospráv, v rámci toho 
oddelene  podporu  inštitúcií,  spravované  sčasti  alebo  celkove  celoštátnymi 
menšinovými samosprávami, v kapitole Národného zhromaždenia.

(4) – (6) 6

§ 64.

(1) Tento zákon – s výnimkou odsekov (2) a (3) paragrafu 20. – nadobudne platnosť v 90. 
deň  po  jeho  vyhlásení.  Nadobudnutie  platnosti  odsekov  (2)  a  (3)  §.  20.  upravuje 
osobitný zákon.

(2) – (4) 7

(5) Vláda dostáva splnomocnenie, aby nariadením upravila

a) poriadok hospodárenia, prípravy hlásení, účtovníctva, poskytovania informácií 
a vnútornej kontroly rozpočtových orgánov menšinových samospráv,

b) systém podmienok  a poriadok  vyúčtovania  podpôr  menšinových  samospráv 
poskytnutých  úmerne  k úlohám  (všeobecná  podpora  činnosti  a podpora 
viazaná na úlohy) z centrálneho rozpočtu.

(6) 8

§ 65.

Právnym  nástupcom  menšinovej  samosprávy  zaniknutej  akýmkoľvek  spôsobom  je 
novozvolená,  ustanovená  menšinová  samospráva.  Zanikajúca  menšinová  samospráva 
svoje  účtoníctvo uzavrie  dňom jej  zániku,  a vzhľadom na  časť,  vzťahujúcu sa  na  ňu 
pripraví hlásenie s rovnakým obsahom, ako má ročné hlásenie orgánov hospodáriacich na 
základe rozpočtu. 

§ 66.

V procese začatým na základe tohto zákona {§ 24/C., § 29., § 30/P., § 60/E., § 60/I., § 
60/J.} je treba uplatňovať ustanovenia zákona o poriadku občianských procesov.

§ 67.

Text prísahy ustanovenej odsekom (3) § 30/D:

6 Zrušená platnosť
7 Zrušená platnosť
8 Zrušená platnosť



„  Ja..............................(meno)  ako  člen  kolektívu  .............................(názov  menšiny) 
menšiny v zmysle zákona o právach národných a etnických menšín, prisahám, že počas 
vykonávania  svojej  poslaneckej  funkcie  budem  verný  svojej  menšinovej  pospolitosti, 
Ústavu  a právne  normy  dodržím,  dopočuté  tajomstvá  uchovám,  počas  svojej  práce 
postupujem svedomite a verne k svojim voličom, všetkým svojim úsilím sa budem snažiť 
o zachovanie a rozovoj materinského jazyka, tradícií a kultúry ..............................(názov 
menšiny) menšiny. (Podľa presvedčenia prísahu skladajúcej  osoby:) Nech mi v tom pán 
Boh pomáha!“ 
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