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,,A Kisebbsé gek é rdehfté pví selete é s ré szvé telüh a polí tihaí  dönté shozatalban" cí mmel, 1999. ohtóber l5-é n honfe-
renciát tartottaft Budapesten a Magvar Tudomángos Ahadé m n, amelyet a Paflament ftisebí sé gl országgyí í Ié si
biztosa, Dr, Kaltenbach |en  az Európa Tandcs é s az Eur pai Únió kiizösen í endezett.A ftonferencián ggaftorlati
pé lddft hangnttak eI Romdniából, Szlováhiáb l, Szlové niábóI, Ausztrtáb l, Spangolotszágból, Angliából, Fí nnor.
szágbóI, l-cnggelországb l é s Horuátországból a ftisebbsé geh parlamenti fté pví seleté r' , annaí z lalós tartalmáú l,
Alábbiafthan válogatást adunh hözre a tanácshozás gazdag anyagából.

,,Törté nelmi felel ssé günk óriási. . . "

: .lujn.z Arpaa

A hivatalos külföldi ú ton taí tózkodó Göncz Árpád köz-
társasági elnöknek a konferencia ré sztvev ihez í rt ]e-
velé t, amelyet Kósáné  dr_ Kouács Magda, aZ Emberi logi
Kisebbsé gi é s Vallásügyi Bizottság elnöke olvasta fel,

Tisztelt Hölgyeim é s Uraim!
Kedves Külí öldi Vendé geink!
TiSzte]ettel é s megbecsülé ssel kösZöntöm önöket ab-
ból az alkalomból, hogy a ,,Kisebbsóqek Európában" cí m 
té ynakör tanácskozásának els  í zben hazánk ]ehet házi-
gazdája.

, ,, A kisebbsé gek - é s bennük a nemzeti é s etnikai
kisebbsé gek - helyzete, sorsa valamennyiünk közös
ügye, az egyé neké  , az országoké  é s a nemzetek közös-
sé gé é  egyaránt, Nemcsak belügyr l van tehát szó,
nemcsak az egyes országok nemzeti köntösbe öltözte-
tett önálló politikájáról, hanem a szó szoros é rtelmé -
ben vett közös európai ügyr l, A kisebbsé gi jogok ké r-
dé sé nek, amelyek az álta]ános emberi jogok elválaszt-
hatatlan ré szé t ké pezik, s amelyek tiszte]etben tartása
az egé sz emberisé g egyetemes é rdeke, Szomorú  aktu-
alitást adtak ennek a közelmú ltban, a Balkánon tör-
té nt vé res esemé nyek, amelyek riasztó pé ldaké nt hí v-
ták fel a figyelmet arra, hogy a más etnikumhoz, vagy
nemzetisé ghez tartozók iránti toleí ancia hiánya, az
együtté lé Sí e ké ptelensé g milyen vé res drámákba tor-
kollhat,

Hiába vannak ugyanis magas erkölcsi é Ité ket tükrö-
Z  nemzetközi logi normák, amelyek törté nelmi meg,
születé sé ben termé Szetesen jelent S SZerepet iátszot-
tak aZ egyes kontinensek, né pek, sokszor vé res hábo-
rú k szü]te tapasztalatai, hiába tudunk a tórté nelem
int  pé ldáiról, az egyes né peknek, álIamoknak maguk-
nak is meg kell ví vniuk mindennapi harcaikat azé rt,
hogy mind az európai né pek, mind a vi]ág más terü]e-
tein é l  nációk olyan demokratikus társadalomban é l-
hessenek, amelyben az emberi jogok - é s hangsú lyo-
zottan a kisebbsé gi jogok - a legmesszebbmen kig
é rVé nyesü lhetnek.

Minden államnak meg kell teremtenie tehát a maga
jogrendjé ben azokat a garanciákat, ame]yek biztosí tják
a valódi esé lyegyenl sé g, minden né pcsopori egyenl 
tiszte]eté nek é s jogai é rvé nyesú lé sé nek felté teleit, E
cé lbó] hí vta meg e konferencia ré sztvev it a nemzeti é S
etnikai kisebbsé gi jogok magyarországi parlamenti biz-

tosa, aki mint tudjuk más ombudsman kollé gáival
együtt l995-ben kezdte meg tevé kenysé gé t,

Úgy é rté kelem: önmagában a té ny, hogy Magyaror-
szágon a kisebbsé gi iogok vé delmé vel külön ország-
gy lé si biztos foglalkozik, már egylajta bizonyí té kát
adja annak, hogy hazánk nem fordul el a velünk együtt
é ]  törté nelmi kisebbsé gek sajátos gondjaitól, hanem
igenis törekszik é rdekeik politikai keze]é sé re,

Törté nelmi felel ssé günk óriási, é s a mindenkori
országgy lé s el tt á]]ó feladatok va]óban embert pró-
bálóak,  szinté n meg kell mondanunk, hogy nem
hunyhatunk Szemet e tekintetben fenná]ló mulasztá-
Sain k felett Sem,

Ezeré ves á]lamiságunk ideje alatt számtalan né p-
csoporttal é ltünk együtt, mú ltunk, sorsunk közös.
osztoznunk keliett a törté nelem során ránk háruló
minden terhen, a háború k, a nehé z poIitlkai id sza-
kok, a pusztulások, az ú jjáé pí té sek terhein, örömmel
állapí thatom meg, hogy é lnek Európában olyan bará-
taink, vannak olyan országok, amelyek az együtté lé s
jogi felté teleinek megteremté Sé ben e] bb tartanak
nálunk. Minden ország jogalkotásának tanulnia kell
mások pozití v pé ldáibóI é s le kell vonnia a következ-
teté seket a kudarcokból,

Ez a tanácskozás a köIcsönös eszmecseré k szí ntere,
a tapasztalatok egymás rendelkezé sé re bocsátását
szolgálja é s - ezt  szinté n kí vánom is - valószí n leg
haté kony segí tSé get jelent, ielent s mé rföldkövet állí t
majd nemcsak a magyar törvé nyhozás tagjai, hanem
kü 1földi társaik számára is,

Ennek a konferenciának a jelent sé ge nem abban
á|l, hogy a mú ]tban gyökerez , törté nelmi okokra
vjsszavezethet  hiányokat egyik napról a másikra fel,
számol]a, Ez termé szetesen lehetetlen, Hanem ab-
ban, hogy Magyarországon, napjaink egyik legfonto-
sabb európai központjában, Budapesten lehet sé g
nyí lik a kisebbsé gi jogok ké rdé sköré t magas rangú
nemZetköZi szaktekinté lyek ré SZVé te]é Vel - áttekinteni,

Legyen tehát jelzé s ez a tanáCskozás Európa é s ha-
tárain tú l, az egé sz világ számára, hogy a kisebbsé gi
jogok é rvé nyesí té se é rdeké ben nemcsak Magyaror-
szágnak, hanem az á]lamok közössé gé nek is van mé g
sok tennivalója, amelyhez állhatatosság, kitartás é s a
to]erancia köVetkezetes é rvé nyesí té se szüksé ges,

A konferencia valamennyi ré sztvev jé nek szí vb l kí -
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vánom, hogy munkáiuk eredmé nyesen szolgálja a ki-
sebbsé gek helyzeté nek, gondjainak eredmé nyes feltá-
rását é s orvoslása módiainak kidolgozását, A magyar-
országi kisebbsé gek ké pvise] inek pedig azt, hogy mi-
el bb szülessé k meg a számukra legmegfelel bb,
hosszú  távon is ható korszer  nemzetisé gi törué ny,
Vé gezetül a határon tú li magyarok ké pvisel inek azt
kí vánom, hogy országaik vezeté sé vel, egyenrangú

partnerké nt é rvé nyesí thessé k az  ket megillet  alap-
Vet  emberi jogokat,

Munkálukat köszönöm, Tanácskozásuknak sok si-
kert kí vánok,

BUdapest, l999. október l5,

Gs*, C*v
D r. Hende Csab a, polí tí kai dllayntitkár, Ig azsáq tlqqí  Miniszté riuyn

,,Nem egyszer en csak politikai ké rdé sró van sz "
Tisztelt Hölgyeim é s Uraiml
A Magyar KöZtárSaSág Kormánya nevé ben sok szere-
tett_^l é s tisztelettel köszöntöm a nemzeti é s etnikai
kisebbsé gi iogok országgy lé si biziosa, Dr, l(alten-
bach jen  ú r által szervezett nemzetköZi konferencia
minden kedves külföldi é s hazai ré sztvev ié t,

Önök közül - politikuské nt vagy szaké rt ké nt töb-
ben nagyon jól ismerik azokat az er feszí té seket, me-
]yeket Magyarország a rendszerválioztatás óta tett é s
tesz az európai kisebbsé gpolitikai normák kidolgozá-
sa, a pozití v kisebbsé gpolitikai pé ldák meghonosí tása
é rdeké ben,

Biztosí tom Önöket arról, hogy magyar ré szr l a iö,
v ben is e szemlé let alapján logunk ré szt vállalni a

nemzetközi közössé g er feszí té seib l.
Konferenciánk tágabb té máiában vagyis ,,A kisebbsé -

gek é rdekké pviselete é s ré szvé telük a politika1 dönté s-
hozatali folyamatban" ké rdé sköré ben komoly, európai,
nemzetköZi té ren iS ismert é s eliSmert eredmé nyeink
születtek, A Magyar Demokrata Fórum vezette koalí ciós
kormány é s az els  szabadon választott magyar Ország-
gy lé s mandátuma jdeié n, l993-ban született meg a

nemzeti é s etnikai kisebbsé gek iogairól SZóló törVé ny, E
ké tharmados törvé ny é s a kapcsolódó jogszabáJyok

rendelkezé sei alapján l994,95-ben Választották meg a
13 magyarolszági nemzeti é s etnikai kisebbsé g önkor-
mányzatait, kié pült a kisebbsé gi önkormányzati rend-
szer, A helyi é s az országos kisebbsé gi önkormányzatok,
vagyis az e választások ú tián ]é trelött, immár köziogi
ielleg  é rdekvé delmi testületek tevé kenysé ge ré vé n ú j
lehet sé gek nyí ]tak meg a kisebbsé gek eI tt az é rdeké r-
vé nyesí té s, a kulturális autonómia kite]jesedé Se teré n,
mind helyi, mind pedig országos szinten. l998-99-ben
az ú iabb választásokon e rendszer meger södött, im-
már l37ó he)yl kisebbsé gi önkormányzat é s 1 3 országos
önkormányzat alakult meg, Az els  é vek eredmé nyei
mellett azonban kirajzolódtak ezen ú j rendszer hiányos-
ságai is, s a tapasztalatok alapján megkezd dött a ki-
sebbsé gi törvé ny é s a kapcso}ódó jogszabályok
pontoSí tási, módosí táSi folyamata,

Minden nehé zsé g e]Iené re az elmú lt egy é vtized
alatt a Magyar Köztársaságban a kisebbsé gi é rdeké r-
vé nyesí té s mer ben ú jszer , nemzetköZi Viszonylat-
ban is pé Ldaé rté k  rendszere é pült k1, Az é rdekké pvi-
Seleti í endszer fejlett, több elemé ben az európa1 kö-
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vetelmé nyeket, normákat meghaladó, A kisebbsé gek
ré szvé tele a politikai dónté shozatali folyamatokban
ii]etve az  ket é rint  dönté sek meghozatalában szé les
kör en biztosí tott,

Fontos hangsú lyozni, hogy hazánkban nemcsak a
jogszabályi hátté r SZületett meg, hanem kialakult egy
folyamatosan b vül  inté zmé nyi rendszet melyet az
állam több csatornán keresztú l - igen jelent s mé r-
té kben - finanszí roz,

Hölgyelm é s Uraim !

Önök közü1 tóbben kisebbsé gi polgárké nt tagiai or-
szágaik parlamentieinek, gyakorló politikusok, Na-
gyon iól ismerik egy-egy politikai dönté s, é s kü]önö-
sen egv törvé nv megszületé sé nek nehé zsé geit,

A rendszerváltozáS óta a magyar po]itikai köZé let
több próbálkozást tett sz kebb té mánk, a kisebbsé gek
országgy lé si ké pviseleté nek megoldása é rdeké ben,

l990 tavaszán mé g a parlament elfogadott egy ki-
dolgozatlan, formális törvé nyt ,,a Magyar Köztársaság-
ban é I  nemzeti é s nyeJvi kisebbsé gek országgy ]é si
ké pviseleté r l". E törvé nyt az els  szabadon választott
Országgy lé s mé g l990 közepé n hatályon kí vül he-
lyezte, de kiegé Szí tette az Alkotmány a ó8, §-át többek



köZótt azzal, hoey ,,(3) A Magyar Köztársaság törvé nyei
az ország terüJeté n é l  nemzeti é s etnikai kisebbsé gek
ké pviseleté t biztosí tják," Szinté n ezen AIkotmány mó-
dosí tás rendelkezett a nemzeti é s etnikai kisebbsé gek
iogairól szóló tórvé ny megalkotásának szüksé gessé -
gé r l, E törvé ny - mint már emlí tettem - 1993-ban
született meg é s té telesen az a]ábbiakat tarta]mazza:
,,20, § (l ) A kisebbsé geknek - külön törvé nyben meg-
határozott módon - joguk van az országgy lé si ké pvl-
seletre," E küIön törvé ny megalkotása azonban mind
szakmai, mind jogtechnikai, mind pedig politikai
szempontból rendkí vüi nehé znek bizonyult, El bb
1993,ban, majd l997-ben ké szü|t olyan tervezet, meiy
eliutott az országgy lé si vé gszavazásig, de ott vé gül is
nem kapta meg a szüksé ges támogatottságot.

Mint köZtudott, a jelenlegi polgári kormány-koalí ció
nem rendelkezik egy ilyen törvé ny vagy a szüksé ges tör,
vé nymódosí tások megalkotásához - s t egyes jogi
megoIdások eseté n az Alkotmány módosí táshoz - szük-
sé ges ké tharmados, min sí tett parlamenti többsé gge],

Ezaí  - a magyar kisebbsé gpolitikában egyé bké nt
megszokott módon , a konszenzusra való törekvé s je-
gyé ben az Országgy lé s Emberi jogi, Kisebbsé gi é s
Vallásügyi Bizottsága külön ad hoc albizottságot ho-
Zott lé tre-a bizottság elnöké t dr, Harqitai ]ános ké pvi-
se]  urat tanácskozásunk vendé gei közöit üdvözölhet-
jük -, melyben minden parlamenti párt ké pviselteti
magát é s feladata a kisebbsé gi törvé ny é s a kapcsoló-
dó iogszabályok áttekinté se, E munka során az albi-
Zottság megvizsgálja a parlamenti ké pviselet ké rdé s-
köré t is. A munka folyik, annak várható eredmé nyeir 1
mé g korai lenne nyilatkozni,

Ugyanakkor kieme]ked  fontosságú , hogy a ki-
sebbsé gi jogok országgy lé si biztosa, illetve munka-
társai ré szesei e munkának, va]amint a Nemzeti é s

Etnikai Kisebbsé gj Hivatal é s az országos kisebbsé gi
önkormányzatok elnökei rendszeres egyezteté Seinek
is. Ezen ú jszer  é s közvetlen munkakapcsolat több
konkré t ké rdé skörben |elent sen el mozdí thatla a
megoldások keresé sé nek, illetve megtalálásának fo-
]yamatát,

A Magyar Kormány - ezen belül az lgazságügyi Mi-
niszté rium, s az annak felügyelete alatt m köd  Nem-
Zeti é S Etnikai Kisebbsé gi Hivatal - szaké rt i szakmai
támogatáSt adnak az albizottságnak, hiszen a Kor-
mány mé g az els  fé ]é vben elfogadta a Magyar Köz,
társaság területé n é l  nemzeti é s etnikai kisebbsé gek
helyzeté r l szóló beszámolót - amely november ele-
jé n kerül az Országgy lé s elé  megvitatásra, E doku,
mentum í gy fogalmaz,

,,A választóioqi reflrmfolaamat kereté ben rendezni kell a ki-
sebbságek parlamenti ké pviseleté t, megszüntetve ezáItal az é slek

óta fennálló alkotmánqos mulasztást- A parlamenti ké pviselet

szabálqozásáiq meq kell teremteni annak lehet sé gé t, hogq a ki-
sebbsé gek ké pvisel  más módon bekaptsolódhassanah a t r-

vé nuhozás munhá]ába,"
Mindebb l iól látható, hogy az országgy lé si ké pvi-

selet ké rdé sköré ben, nem egyszer en csak politikai
ké rdé sr l van szó, alkotmányjogi, iogtechnikai kisebb-
sé gpolitikai é rvek é s ellené rvek feszülnek egymásnak
minden kidolgozott vagy kidolgozás alatt ]é v  mego]-
dási iavaslatban,

Bonyolí tja a helyzetet, hogy aZ általános alkotmá-
nyozási, választójogi reformról szóló viták is jelent -
sen befolyásolták é s befolyásoliák a dönté s-
e] ké szí t ket, a dönté shozókat egyaránt.

Ké rem Önöket, hogy tapasztalataik közreadásáva]
járuljanak hozzá e ké rdé skör megoldási lehet sé gei,
nek felkutatásához. Munkájukhoz a Magyar Köztársa,
ság Kormánya nevé ben sok sikert kí vánok,

Jane Dinsdale, Kósáné  dr Kovács Magda, dr. Kaltenbach |en 
a konferencia megnyltóián
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