
A kisebbsé gi önkormányzatok, mint a kisebbsé gi
é rdeké rvé nyesí té s szervezeti keretei

A hazai kisebbsé geknek a hatalomhoz való viszonyá-
ban a legielent sebb elmozdu]ást a kisebbsé gekr l
SZóló törvé ny elfogadása eredmé nyezte, A törvé ny
megpróbálta aprópé nzre vá]tani az alkotmány kisebb-
sé gi jogokra vonatkozó alapvet  rendelkezé seit, Az al-
kotmányos té tel, miszerint hazánkban a nemzeti é s
einikai kisebbsé gek államalkotó té nyez k - a jelenlegi
szabá]Vozási model]t ajapul vé ve - következetesen é p-
pen a helyi hatalmi, közigazgatási rendszer vonatko,
zásában valósult meg azzal, hogy lé trejöttek a kisebb-
sé gi önkormányzatok,

A szekció munkáiában a mintegy né gy é ve m köd 
klsebbsé gi önkormányzati rendszer szabályozása é s
m ködé si tapaSZtalatai jelentetté k a vezé rfonalat, bár
a vitában termé szetesen az é rdeké rvé nyesí té s egyé b
formái, illetve szintjei is megjelentek, többnyire az
önkormányzati modell valamilyen elemé hez kapcso-
lódva. A szekció el adói kü]önböz  szakterületeket é s
diszciplí nákat, illetve szervezeti egysé get ké pviseltek,
ami lehet sé get nyú jtott arra, hogy a ké rdé skört az
é rintettek különböz  ré tegei é s szakmai elemz i
szempontiábói körú i|árjuk,

A nyitóel adást Bí ró Gáspár, az ELIE Állam é s ]og-
tudományi Karának oktatója tartotta, El adásának té -
mála a ké s bbi szekciómunka elmé leti megalapozá-
sát szolgálta, hiszen a kisebbsé gi szervezetek legiti-
mációtának ké rdé sé vel fogla]kozott- A legitimáció ter-
mé szetesen minden közhatalmat birtokló szervezet é s
szemé ly szempontiából kulcsfontosságú , de különö-
sen annak tekinthet  a teljesen ú jonnan lé trejött ki-
sebbsé gi önkormányzatok eseté ben. A kisebbsé gi po-
litjkusoknak nemcsak a kisebbsé gi é s többsé gi társa-
dalom elfogadását szüksé ges tevé kenysé gükkeJ bizto-
sí taniuk, hanem az ú | inté zmé ny fontosságát, ]é tiogo-
sultságát is el kell ismertetniük,

Az el adó miután alkotmányiogj é s politológiai
szempontból iS áttekintette a legitimáció elmé leté t,
lehetsé ges forrásait é s tí pusait, ráté rt a hazai kisebb-
sé gi inté zmé nyrendszer legitimációiának ké tdé sé te,
Mint a kisebbsé gi törvé ny el ké szí té sé ben annak ide-
ié n ré SZt Vett szakember, bemutatta a törvé nyt meg-
el z  kölcsönös engedmé nyekkel, konf]iktusokkal, bi-
zonytalanságokkal teli folyamatot, amelynek követ-
kezmé nye szüksé g>zerú en egy kompromisszumos jog-

szabály lett,
A regisztrációva] kapcsolatos általános bizalmat-

1anság rendkí vül nehé zzé  tette a megfelel  legitimáci,
ót biztosí tó vá]asztási rendszer kialakí tását, amelynek
negatí v következmé nyei máig é rvé nyesülnek, nemcsak
a parlamenti ké pviselet megoldatlansága formáiában,
hanem az önkormányzatok tevé kenysé gé ben is, A tör-
vé ny el ké szí té sé nek id szakában általános vo]t az a
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vé lemé ny, hogy er s köziogi státuszú  szervezeteket
kell ]é trehozni, azaz a társadalmi szervezetekhez ké -
pest az er sebb legitimitással rendelkez  kisebbsé gi
szervezeteknek, közhatalmi, speciá liS iogosí tVányokat
kell biztosí tani,

A lé trehozott megoldások, szabályok, noha messze
nem tekinthet ek töké letesnek, mé gis olyan egyedül-
álló rendszert eredmé nyeztek, amelyhez hasonló mo-
delIt alig találunk a világon. Ké tsé gtelen, hogy ezek az
önkormányzatok jogállásukban megeJ zik sok nyuga-
ti, fejlett demokratikus áIIam é s Iogrendszer szabályo-
zásáí - Az eI adó utalt arra is, hogy ez nem elegend 
ok az önelé gültsé gre, különösen a parlamenti ké pvi-
selet tekinteté ben, s id szer nek tartotta a megho-
zott szabályozás általános felülvizsgálatát é s tovább-
feileszté sé t a m ködé si tapaszta]atok alapián,

Pálnó Kováts llona e] adása egy a kisebbsé gi önkor-
mányzatok köré ben vé gzett országos felmé ré s tapasz-
ta]atait jsmertette, Az el adó a konkré t empirikus
eredmé nyek sorba vé tele eI tt kité rt bizonyos elmé ie-
ti összefüggé sekre, amelyek szorosan kapcsolódtak az
el z  el adásban fejtegetett legitimáCióhoZ. SZerinte
ugyanis a kisebbsé gi önkormányzati mode]] egyik leg-
nagyobb ellentmondása é ppen az, hogy a ]é trehozott
szervezetek er sebb közjogi státusszal rende]keZnek,
mint ami]yen a konkré t mozgásterük, cse]ekvé si lehe-
t sé gük. A kutatás során, az empirikus vizsgálatokat
megalapozandó, elemezté k a kisebbsé gi é s önkor-
mányzati törvé nyben, majd egyé b jogszabá]yokban
megielen  kisebbsé gi önkormányzati jogosí tványo-
kat, Ezek tú lnyomó többsé ge gyakorlatilag nem igé -
nye1 önkormányzati, aZaZ köZhatalmi Státuszt, báí me-
lyik társadalmi szervezet is rendelkezhet/ne velük, Az
el adó szerint ez az er s közjogi forma é s a té nyleges
mozgáSté r, a funkcionáljs tarta]om köZötti ellentmon-
dás nem ú gy oldandó fel, hogy a státuszt módosí tjuk,
hanem ú gy, hogy a szervezeti kereteket megtöltiük Va-
lós önkormányzati tartalommal,

A szerz  ezt követ en f  vonalaiban ismertette a
ké rd í ves vizsgálat eredmé nyeit, amelyet Csefkó Fe-
renccel köZöSen 1997 nyarán vé geztek az MTA RKK
Dunántú li Tudományos lnté zeté ben, A ké rd í vet vala-
mennyi kisebbsé gi önkormányzat megkapta, mint
ahogy a kisebbsé gi önkormányzatok partneí - vagy
anya-önkormányzatai is, A ké rdé sek körüljárták az ú j
inté zmé ny kialakí tásának szervezeti é s m ködé si sajá-
tosságait, A visszaé rkezé si arány megfelel nek volt
mondható, hiszen mind a kisebbsé gi, mind a telepü-
lé si önkormányzatoktól mintegy ké tszáz ké rd í v elem-
zé sé re nyí It lehet sé g. A legfontosabb különbsé gek
szinte minden vonatkozásban a cigány é s a többi ki-
sebbsé gi önkormányzati csoport köZött hú zódtak, Ezt



a sajátosságot már el re jelezte aZ a té ny is, hogy a ki-
sebbsé gi önkormányzatokba választott politikusok
ké pzettsé ge, iskolai vé gzettsé ge é s egzlsztenciális
helyzete tekinteté ben is a cigány é s a többi kisebbsé -
gi önkormányzat között é szle]het  a szakadé k, Az ala-
csony 1skolai Vé gzettsé g , gyakran munkané lküli ki-
sebbsé gi politikus nyilvánvalóan mást vár a rendszer-
t l é s mást is ké pes használni bel le,

Fontos, általánosí tható sajátosság, hogy 1eginkább
az anya-önkormányza:t honáállásán mú lik a kisebbsé gi
önkormányzati tevé kenysé g eredmé nyessé ge, haté -
konysága, P'z el adó ezt tartotta egyé bké nt a legna-
€yobb problé mának is, miután a gyakorlat azt mutatia,
hogy az anya-önkormányzatok nem szí vesen ruháznak
át hatásköröket, segí tsé gük a törvé ny által el í rt terüie-
tekre kor]átozódik (m ködé si fe]té telek biztosí tása, ad-
minisztí atí v segí tsé g). Té ny az is, hogy a kisebbsé gi ön-
kormányzatok többsé ge nem is várja el, hogy ráiuk há-
rulion pé ldául inté zmé nyeik fenntartásának minden
terhe, A ké rd í ves vizsgálat alkalmas volt arra is, hogy
eloszlassunk bizonyos ei í té leteket é s illú ziókat. Adatai
nem igazolták pé ldául azt, hogy a kisebbsé gi politiku,
sok ielent sebb tiszteletdí iakat venné nek fel, hiszen
mintegy felük egyáita]án nem vesz fel tiszteletdí jat, s a
másik felük is minimális összegeket, Az is bebizonyoso-
dott, ho€y a kisebbsé gi önkormányzatok nem fogalmaz-
nak meg teljesí thetetlen követelé seket a rendszerrel é s
az anya-önkormányzatokkal szemben, s viszonylag jól
látlák a ké t önkormányzat közötti munka-, illeive hata-
lommegosztás é sszer  határait,

A rendszer alapvet en bevált, a továbbiakban abba
az irányba cé lszer  továbbfeileszteni, hogy ké pes le-
gyen az egyes kisebbsé gek er sen elté r  igé nyeit is ki-
elé gí teni,

Keré kE!ártó T lstván aZ Országos Cigány Kisebbsé gi
önkormányzat tanácsadóia el adásában els sorban
annak bizonyí tására törekedett, hogy a cigányság gond-
jainak kezelé sé re önmagában a kulturá]is autonómia
biztosí tása nem lesz elegend - Az el adó rámutatott
arra, hogy a cigányság szociális, egzisztenciális helyzete
miatt igé nyeik dönt en a foglalkoztatásra, lakáskörü]-
mé nyek javí tására irányulnak, A Dlrrí ntú li Turlomáryas ln-
ty'Zrt eredmé nyeire visszautalva hangoztatta, hogy a ci
gányság számára ielenleg a felzárkóztatás, a m veltsé g-
ben, iskolázottságban megmutatkozó elmaradottság
felszámo]ása a legfontosabb prioritás. A kisebbsé gi ön-
kormányzatoknak biztosí tott politikai, kulturális jogok
ugyanis csak egy esé lyeiben kieeyenlí t d  cigánytársa-
dalom számára válhatnak realitássá, Ugyancsak rámu-
tatott a cigányság helyzeté ben beköVetkezett negatí V
irányú  tendenciákra, amelyek alapjaiban veszé lyeztetik
a felkí nált demokratikus é rdekké pviseleti rendszer el -
nyeinek té nyleges kihasználását, A cigány kisebbsé gi
önkormányzatok lé tlejötte - mindezek ellené re sokat
segí tett a cigányságon belüli kohé zió kialaku]ásában, az
é rdekartikulációban, a közé leti iránti é rdek] dé s fel-
é lé nkülé sé ben,

Eiler Ferenc az MTA Kisebbsé gkutató M helyé nek

munkatáí sa egy empirikus kutatás tapasztaIatait iS-
meftette, amelyet aZ országos né met, sz]ovák é s hor-
vát kisebbsé gi önkormányzatok köré ben vé geztek, Az
el adó bemutatta az országos szervezetek kié pülé si
folyamatát, a SZervezeti, infrastrukturális felté telek
megteremté sé t, ebben a kormányzat, a hazai kisebb-
sé gek é s az anyaországok szerepé t, Az el adó felhí vta
a figyelmet arra, hogy az országos Vertjkumba szerve,
z dé snek milyen nagy szelepe van a helyi kisebbsé gi
önkormányzatok segí té sé ben, iiletve a hazai kisebbsé -
gek politikai-é rdekké pviseleti rendszerbe integrálódá,
sában, A vizsgálatok azt is jelezté k, hogy vannak
ugyan elté ré sek az egyes kisebbsé gi önkormányzatok
szerepfelfogása, munkastí lusa, szervezettsé ge köZött,
de mindenké ppen alkalmasnak bizonyultak a kisebb-
sé gi csoportok összeszervez dé sé nek el segí té sé re,
az országos politikai porondon való ré szvé telre,

Mukicsné  Kolir Mária egy kis ]é tszámú  kisebbsé g, a
szlové nek közé leti tevé kenysé gé t mutatta be a kiala-
kult inté zmé nyi, szervezeti rend minden SZintjé n é S
szektorában.

A NyUgat-Magyarországon lé treiött sZloVé n kiSebb-
sé gi önkormányzatok megalakulása pezsdí t Jeg ha-
tott a helyi szlové nsé g közé ]eté re. Tevé kenysé gük
nemcsak a közjogi önkormányzatokban é lé nkült fe],
hanem társadalmi szervezeti formában is. e]s sorban
a nyelvápolásban, a kulturá]is é letben, a hagyomá-
nyok  rzé sé ben, fe]idé zé sé ben, az anyaországga1 vaió
kapcsolattartásban, A nyugat-magyarországi szlové n-
sé g tevé kenyen ré szt vesz az országos önkormányzat
munkálában is, Az el adás egyé rtelm en bizonyí tot-
ta, hogy a kisebbsé gi törvé ny kihí vást, motivációt ie-
lentett a hazai kisebbsé gek köré ben, é rdekeik megfo-
galmazására, tevé kenysé gük szervezeti formalizálásá-
ra ké sztette  ket a kisebb lé tszámú , kevé sbé  koncent-
ráltan e] fordu|ó kisebbsé gi csoportok eseté ben is.

Az egyes el adások között é lé nk vita zajlott, ré szben
az empirikus kutatások ré sz]etesebb eredmé nyeit firtat-
va, ré szben vé lemé nyeket megfogalmazva, Erthet en
többen szóitak hozzá a kisebbsé gi inté zmé nyek legiti-
mációjának ké rdé sé hez, az alkalmas választási rendszer
nehé zsé geihez. A m köd  önkormányzatok praktikus,
mindennapi gondjai is szóba kerültek, amelyek bizonyí -
tották a ré szletesebb szabályozás, valamint a kisebbsé -
gi politikusok ké pzé sé nek szüksé gessé gé t,

A szekció munkája azt az általánosí tható vé lemé nyt
támasztia alá, hogy a kisebbsé gi önkormányzati rend-
szer alapiaiban bevált, ielent s pozití v elmozdulást
eredmé nyezett a korábbi id szakhoz ké pest. Ugyanak-
kor té ny az is, hogy rendelkezé sre ál]nak azok a kezdetj
m ködé si tapasztalatok, amelyek fogódzót nyú jtanak a
rendszer továbbfe j leszté sé hez, módosí tásához, Különö-
sen fontosnak í té ]te a szekció a szabályozás további
ré szletezé sé t, a választási rendszer ú iragondolását, az
önkormányzati hatáskórök kiterjeszté sé t, A konkré t ja-

vaslatok kidolgozása ma már nem ké pzelhet  el az é rin-
tett kisebbsé gi önkormányzatok né lküJ, amelyek ele-
gend  tapaszta]atot szereztek az elmú It id szakban.
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