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Az Országgyí jí lé s kisebbsé gi iogok biztosának

,A200l. é v emberi jogi szempontból rossz ál volt." Ez a mon-
dat az Európa Tanács Parlamenti Közgy Ié se leköszö-
n  elnöké t l származik. A sommás megáilapí tás okai
között a Szeptember l 1-ei szörny  meré nylet é S az azt
követ  esemé nyek, é s, int  jelké nt - a rasszizmus el-
leni durbani világkonferencia látványos kudarca sze-
repelnek az els  helyen,

A 200l-et a hazai kisebbsé gi Iogok szempontjából é r-
té kelve - sajnos - szjnté n nem mondhatjuk sikeresnek,

Vannak ré góta hú zódó ügyek, amelyekben tavaly
sem sikerült el re lé pni. Í gy pé ldául továbbra is meg-
o]datlan a nemzeti é s etnikai kisebbsé gek országqq lé si

ké pviselete. Az egyik legnagyobb kudarc azonban a ú i-
sebbsé gi törvé wJ módlsftásának elmaradása é s a folyamatos
,,helqbenlárás" az antidiszkriminációs tdrvé ny üqgé ben. Ami az
el bbit i]leti, a nemzeti é s etnikai kisebbsé gi jogok or-
szággy lé si biztosa beszámolóla különösen aggaSZtó-
nak tartia, hogy a kisebbsé gi önkormányzatok válasz,
tására vonatkozó rendelkezé sek továbbra is változat-
lanok. Komolyan kell ugyanis taftani attól, hogy a
20o2-ben sorra kerül  önkormónyzati választások alkalmáv al
a korábban tapasztaltaknáI lé nyegesen sú lyosabb
visszaé lé sekre kerülhet sot amelyek az egé sz rend-
szert alááshatják, A jelenté s elemzi a törté né seket é s
igyekszik hozzájárulni a kiú t keresé sé hez.

Ezú ttal is ré szletesen szól az oktatásról, els sorban a fel-
s oktatdsróL

Az oktatási (é S más) hátrányos megkülönbözteté -
sek s az el í té letessé g legf bb kárvallottjai továbbra
is a romák, A ké tsé gtelenül megfigyelhet  er feszí té -
sek (pl, öSztöndí jrendszer) ellené re a helyzet nem ja-
vult, hanem rosszabbodott,

A hivatalunkhoz 2001-ben é rkezett panaszok, vala-
mint a kisebbsé gi oktatáS terüIeté n lezai|ott változá-
sokkal kapcsoiatban megküldött szaké rt i vé lemé nyek
azt biZonyí tiák, hogy a cigány gyermekek oktatási hát-
rányai, illetve a velük összefügg  diszkriminációs ese-
tek száma az e]mú lt id szakban sem csökkent, Ezek
kedvez tlen hatással vannak a cigány gyermekek ta-
nulási eredmé nyeire, s t akár teljes iskolai kudarcuk-
hoz is vezethetnek,

Kezdemé nyezé seinkre, javaslatainkra figyelemmel,
a roma gyermekek hátrányos megkülönbözteté sé nek
megel zé se é s megszünteté se é rdeké ben szüksé g len-
ne az antidiszkriminációs iogalkotási folyamat fel-
gyorsí tására, valamint a cigány kisebbsé gi oktatás tar,
talmi szabályozásának ú jragondolása, a multi- é s
interkulturális oktatás feIleszté sé re.

2002 a ,,választós\h óve', P/, 1998- é vi országgy lé si

biztosi beszámolóban már ré szletesen szóltunk azok-
ról a visszásságokról, amelyeket az el z  kisebbsé gi
önkormányzati választásokon tapasztaltunk, Tájé koz-
tattuk az Országgy lé st a hozzánk é rkezett jelzé sekr l,
illetve konkré t panaszokról, amelyek szerint a megvá-
lasztott kisebbsé gi önkormányzati ké pvisel k közü]
sokan valójában nem tartoznak aZ adott közössé ghez,
A nemzeti é s etnikai kisebbsé gek iogairól szóló l993,
é Vi LXXVIL törvé ny (a továbbiakban: Nektv,) normatí V
alapelve az önazonossághoz való jog, A szabad identi-
tásvál]alás elvé b l következ en, a kisebbsé ghez tarto-
zás alapia nem a külvilág vé ]ekedé se, hanem az egyé n
önké ntes, bels  vállalása, Emiatt jogilag nem ké rd -
jelezhet  meg annak nyilatkozata, aki magát valamely
kisebbsé gi közössé g tagjának vallja, A hatályos vá-
lasztójog a kisebbsé gi önkormányzati választáson je-
löltké nt Való ré Szvé telt nem köti a nemzetisé ghez tal-
tozáshoz, Ebb l következ en bárki dönthet ú gy, hogy
akár ciklusról,ciklusra más közössé g.,szí neiben" kí sé r-
li meg a mandátumszerzé st,

Á]láspontunk szerint nem engedhet  meg, hogy -
politikai vagy gazdasági é rdekek által vezé relve - vá-
lasztási ciklusonké nt bárki váltogassa az identitását,
mefi ez egyé rtelm en joggal való visszaé lé s, é s a sa-

1átos kisebbsé gi jogok leiáratása,
A gondot iól é rzé kelteti, hogy a szabályozás nem-

csak törvé nyi szinten nem megfelel , hanem az Alkot-
mány is ellentmondásosan fogalmaz a kisebbsé gek
önkormányzáshoz való |ogáról,

A kisebbsóqek önkarmdryzáshoz való alkotmánqos joqának

é rvé ryesülé se é rdehóben szüksé qesnek tartiuk, hogq a joqalkotó

valamilyen 1ogtechnikai megoldással az aktí l) ,)álasztóilg qaa,

k|rlását lehet sé q szerint a hisebbsé qi kdzöSsé g taqiai számdra
btztosí tsa. Megoldást kell találni arra, hogy csak az
adott kisebbsé ggel azonosságot é rz  választópolgár-
ok szavazzanak a jelöJtekre,

Sajnálatos módon az elmú lt né gy é v er feszí té sei
ellené re, továbbra sincs semmilyen jogi biztosí té ka
annak, hogy ne ismé tl dhessenek meg - akár fokozott
mé rté kben is - az el z  választásokon tapasztalt
visszásságok,

A magyar kisebbsé gpolitika több mint tí Z é Ve görgeti
maga el tt az lrszliqquí í Ié si kópviselet ügyé t, é s mé g mindig
nem sikerült megoldást találnia. Ez a ké slekedé s a ha-
zai kisebbsé geket egy alapvet  alkotmányos joguk gya-
korlásától fosztja meg. Hangsú lyoznunk kell ugyanak-
kor hogy a fennálló mulasztásos alkotmánysé rté s or-
voslása nem fogható fel pusztán ,,kisebbsé gi belügy-
ké nt", hiszen össztársadalmi é rdek, hogy a legfels bb
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államhatalmi é s né pké pviseleti szerv, az Országgy Ié s
munkáiában kell  reprezentativitást kapjanak a kisebb-
sé gi közössé gek is, Ennek egyik lehetsé ges módja, hogy
a kisebbsé gi ielölteket pártszí nekben választják ké pvi-
sel vé , Ez a faita pártké pviselet azonban alkotmányos-
sági szempontból nem pótolhatja a kisebbsé gek saját
jogon való, különleges választójogi szabályok alkalma-
zásával megvalósuló országgy lé si ké pviseleté t,

Szilárd meqgu z dósünk, hoqy a hisebbsé qi dnkormánqzati
rend,szer harmadik ciklusában eI kell jutni odáig, hogq a kópvt
selók világos, egyé rtelm  iogszabálui körnguetben tudják ellátni

feladatuhat é s rendez djdn a jogáIlásuk.

A kí sebbsé Oi biztls ,,taláIkozósi pontjai" a ,,qg löletbeszé ddel":
A kisebbsé gi jogok parlamenti biztosához m ködé sé -
nek els  hat é vé ben is é rkeztek olyan panaszok, ame-
lyekben - els sorban cigány származású  emberek -
azt sé relmezté k, hogy velük szemben a környezetük-
ben é l k, s t sokszor hivatalos szemé lyek is (rend-
 rök, önkormányzati ké pvisel k, polgármesterek stb,)
rasszista, cigányellenes megjegyzé seket tettek.

A mú lt é vet összegz  Beszámolónk külön fejezetet
szentel a gy löletbeszé d té maköré nek, é s a kisebbsé -
gi biztos megoldási javaslatainak.

Ismeretes, hogy a legf bb ügyé sz kezdemé nyezte az
igazságügyi tárca vezet jé né l a Btk, 2ó9 §-ában foglalt
rendelkezé s áttekinté sé t, amelyhez a kisebbsé gi iogok
országgy lé si biztosa - a számára Jehetsé ges módon
- szinté n csatlakozott,

Yissaissáqok a közigazgatdsban, a rendvé delml
ós egqób szerveftné l

A nemzeti é s etnikai kisebbsé gi jogok országgy lé si
biztosához rendszeresen é rkeznek olyan panaszok,
amelyekben a beadványozók azt sé relmezik, hogy  ket
különböz  hatósági eljárások során a,,közhatalom he-
lyi ké pvisel i" hátrányos megkülönbözteté sben ré sze-
sí tik, esetleg durván, elutasí tóan bánnak velük vagy
nem tapaszta]ják a segí t ké szsé g semmilyen ielé t.

Az ilyen ügyek kivizsgálása során is els dleges szem-
pont számunkra az, hogy bizonyí tsuk vagy kizárjuk a
té nyleges diszkrimináció té nyé t, Nem hunyhatunk sze-
met ugyanakkor a közigazgatási, illet leg rend ri szer,
vek gyakorlatában sajnos nem ritkán el forduló - a
rossz é rte]emben vett bürokí ácia fogalmába sorolható
- visszásságok felett sem, Beszámolónk e fejezeté ben
mutatiuk be a rend rsé g munkájával kapcsolatos pana,
szokat, valamint a szociális biztonsághoz való joghoz
köt d  ügyeket, Ezek jelentós ré sze a lakhatással kap,
csolatos, de szoros összefüggé sben van a szociális biz-
tonság romlásával, a munkané lkülisé ggel, az anyagi el,
lehetetlenülé ssel, Sokan egyszer en csak lakást ké rnek
az országgy lé si biztostó], mások azt szeretné k, ha az
önkormányzatot egy lakás,,kiutalására" utasí taná.

A kisebbsé gí  biztos é s a jogalkotds

Az elmú lt é vekben számos olyan panasz é rkezett hiva-
talunkhoz, amelyben országos önkormányzatok azt kifo,
tásolták, hogy  ket a tárcaközi egyezteté s meneté b l
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,,kifelejtetté k"  ket, vagy csak az egyes jogszabály,terve-
zetek parlamenti bizottsági Vitája Során kaptak lehet -
sé get arla, hogy az általuk ré szleteiben nem ismert nor-
maszövegekkel kapcsolatban kifejtsé k vé lemé nyüket,

200l,ben ezen a té ren annak ellené re sem törté nt lé -
nyeges változás, illetve el relé pé s, hogy a kisebbsé gi
ombudsman megkeresé sé re az igazságügyi tárca veze-
t ie í gé retet tett rá, hogy az országos önkormányzatok
vé lemé nyé t valamennyi kisebbsé giogi szempontból
fontos |ogszabály tárgyában be fogják szetezni,'

A kisebbsé qí  ilglkat é rint  jlgszabólqok elólé szí té se igen
fontos, a kisebbsé gek autonómiáiát é rint  ké rdé s,
Telmé Szetesen aZ a té ny, hogy 13 országos önkoí -
mányzat lé tezik - amelyek nem állandóan ülé sez , kö-
vetkezé ské ppen csak viszonylag hosszú  id  biztosí tá-
sával összehí vható testü]etek -, ]assí thatja a jogsza-
bály-el ké szí té si munkát. Ez a nehé zkessé g azonban
az eljárási szabályok módosí tásával, illet leg é sszer -
sí té sé vel is enyhí thet ,

A kisebbsé gi jogok országgy lé si biztosához gya-
korta é rkezik olyan panasz, amelyben a beadványozók
alkotmányos iogaik sé relmé t valamely jogszabály -
álláspontjuk szerint helytelen - rendelkezé sé re, az eg-
zakt iogi szabályozás hiányosságára vezetik vissza,
Gyakorta fordulel  az is, hogy logszabályi rendelkezé -
sek olyan é rtelmezé si nehé zsé geket vetnek fel, ame-
lyek meghiú sí tiák az egysé ges jogalkalmazást, illet -
leg a jogé rvé nyesí té s e]lené ben ható té nyez kké nt é r-
té kelhet k, Beszámolónkban az egyes iogszabályokkal
kapcsolatos vé lemé nyezé si, javaslatté teii tevé kenysé -
eünket iS bemutatiuk,

Az eqqes, tartós id artamú  szabadságelvoruist elszenvedettek

ré szé re iáró í uttatdsról szóló 267 /2000- í XI1-26-) Y\Orm- rende-

lrí  {R) Vizsgálata során bebizonyosodott, hogy annak
rendelkezé sei fé lreé rthet k, é S a hátrányos megkülön-
bözteté s fennállására levont kóvetkezteté sek els sor-
ban a jogszabály hiányosságaira vezethet k vissza,
Aggályos rendelkezé sei, illetve a feltárt alkotmányos
jogokkal kapcsolatos visszásságok miatt, a kisebbsé gi
jogok országgy lé si biZtosa ioealkotási javaslattal for-
dult a jogszabály-el ké szí té sé é í t é s módosí tásáé rt fe,
lel s igazságügyi miniszterhez,

A Magyar Közlöny 200l, december 28-ai számából
aí ról é rtesültünk, hogy a 314/200L lxll.28,) Korm,
rendelet módosí totta az emlí tett rendelet rendelkezé -
seit, A változtatás lé nyege, hogy a jogalkotó lehet vé
tette a szabadságelvonássa] iáró bünteté st elszenve-
dettek ré szé re a iuttatást, függetlenül attól, hogy
fogvatartásukra hol kerüIt sor,'

A jogalkotó tehát a rendelet egyik diszkriminatí v
rendelkezé sé t módosí totta, de a többi - a fentiekben
ré sz]etesen kifejtett - visszásság orvoslása nem tör-
té nt meg. lelenleg fo]yik aZ Alkotmánybí róság ellárá-
sa, amelyt l aZ é rintettek - a kárpótlásra (iuttatásra)
,,potenciálisan jogosultak" - azt remé lik, hogy a dön-
té sre mé g é letükben sor kerüL

Az Országgy lé s Emberi jogi, kisebbsé gi é s va]]ás-
ügyi bizottságának 200I. október lo-ei ülé sé n önálló
napirendi pontké nt szerepelt ,,a maguar nqelvnek a gaz-

dasáqi reklámok é s az üzletfeliratah, továbbá egqes közórdek 



közletné ryek kdzzé té tele slrán való használatáról" szóló
T / 4899 számú  törvé nyjavaslat,

A törvé nyjavaslat tárgyalása Során kiderült, hogy a
tervezetet aZ el terieszt  lgazságügyi Miniszté rium
nem egyeztette el zetesen a hazai kisebbsé gek orszá-
gos önkormányzataiva], illetve világossá Vált, hogy a
|avaslat a kisebbsé gek ré szé re a Nektv-ben, illet leg
más törvé nyekben biztosí tott speciális nyelvhasznála-
ti iogokat is é rinti,

A kisebbsé gi ombudsman rámutatott, hogy a Tewezet

- önál)ó törvé nyké nt - ,,a magyar nyelv Vé delmé t" t Zte ki
cé lu], ezzel szemben a mindössze hat paragrafusból álló
norma zömmel fogyasztóvé delmi szabáJyokat tartalma-
lott, az,az a szerkeszt  olyan területre té vedt, amely más
jogszabályok szabáiyozási tárgyköré be tartozik,

A jogszabállyal szemben megfogalmazott másik ki-
fogásunk a közé rdek  adatok nyilvánoss ágához í  z ,
d  alkotmányos jog é rvé nyesülé sé vel kapcso]atos.

A közé rdek  adatok megismeré sé b l a magyar
nyelvet nem ismer  termé szetes szemé lyek kirekesz-
té se nem ielent máSt, mint az Alkotmány 70lA, § (l )

bekezdé sé ben rögzí tett általános diszkrimináció-tilal-
mi rendelkezé s megszegé sé t, illet leg, mint az Alkot-
mány ó8, § (2) bekezdé sé ben, il]et leg a Nektv-ben
foglalt speciális kisebbsé gi nyelvi jogok megsé rté sé t.

Álláspontunk szerint a törvé ny - figyelembe vé ve az
Alkotmánybí róság joggyakorlatát - nem á]lná ki az al-
kotmányosság próbáját. Egy erre irányuló indí tvány
eseté n az Alkotmánybí róság feltehet en megsemmi-
sí tené  azt a rendelkezé sé t, ameiy a kisebbsé gi közös-
sé gi jogok gyakorlása felté telé ül a kisebbsé gi önkor-
mányzat lé tlehozását, m ködé sé t követeli meg,

Az eddigi országgy lé si biztosi beszámolók mind-
egyiké ben iavaslatokat fogalmaztunk meg a jogszabályi
környezet módosí tására, a foglalkoztatási diszhimiwició eIIe,

ni haté ftonaabb í ellé pls é rdeké ben, Munkánk eredmé nyes-
nek é rté kelhet : javaslataink többsé ge kedvez  fogad-
tatáSla talált, Í gy pé Idául kezdemé nyez i voltuk a pol-
gári penendtartás módosí tásának, mely lehet vé  tette,
hogy a munkaviszony lé tesí té sé nek jogellenes megta-
gadása eseté n eljárhasson a munkaügyi bí róság. Közre-
m ködtünk a Munka Törvé nykönyvé ben - a hazai jo-
gunkban ú ttöí   módon, els ké nt törvé nybe foglalt -
,,köZvetett hátrányos megkülönbözteté s" töí vé nyi fogal-
mának kidolgozásában' é s megvalósult az a Iavaslatunk
is, me]y a bizonyí tási tehernek a munkaügyi ellen zé s
során való megfordí tására vonatkozott, A mú lt é vben,
abban a ké t ké rdé sben is (a diszkriminatí v álláshirdeté -
sek bú nteté se, valamint a munkaügyi fe|ügyel sé g ha-
tásköré nek kiterieszté se) mego]dás szüIetett, amelyek-
ben korábban nem sikerült el relé pnünk,

A kisebbsóqi ombudsrnan
é s az antidiszkiminációs jogalkotás ügqe

A nemzeti é s etnikai kisebbsé gi jogok országgy lé si biz-
tosának a 2000. é vr l szóló beszámolójában ré szletesen
é s hangsú lyosan esett szó az antdiszkriminációs iogal-
kotás szüksé gessé gé r l, iilet leg egy ilyen munka lehe-
t sé geir l, A kisebbsé gi ombudsman cselekv  szerep-

vállalását bizonyí tia, hogy az emlí tett dokumentum
me]lé k]eteké nt közzé tette,,a rasszizmus é s az idegen-
gy lölet elleni fellé pé sr l" szóló törvé ny tervezeté t,
amelynek elké szí té se során figyelembe vettük a nem-
zetközi kötelezettsé gvállaJásunkból fakadó feladatokon
kí vül az egyes, követend  pé ldaké nt is elismert - zöm-
mel Európai Uniós - országok bevált gyakorlatát,

Ré szben kezdemé nyezé sünknek, ré szben az Európai
Unió 2000/43lEC lrányelvé nek tudható be, hogy az
igazságügyi tárca Vezet je mé g 2002 decemberé ben
határozott arról, hogy a diszkrimináció ielensé gé nek
vizsgálatára - é s a szabályozás szüksógessé gé nek, irá-
nyának megállapí tására - lé trehozza az Antidiszkrimi-
nációs Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: ATB),

A közelmú ltban né mi meglepeté ssel olvastuk az lgaz-
ságügyi Miniszté rium 2002 februárjában ké Szí tett táié -
koztatóját, amelyen az ATB munkájával kapcsolatban -
egyebek mellett - az alábbi megállapí tások o]vashatók:
,A biz\ttsáq taqí ai igen alapos körültekint , elemz  munkát vé -

geztek, össufoqlaló 1elentósükben megállapí tották, hogq nincs

olqan jogszabóIg amelq Alkotmánqba ütközik, é s olaan joghé zaq,

qal sem találkoztak, amely lehet sé get adna diszkiminációra. Fel-

vetetté h viszont az eqves í ogszabóIuok szankciórendszere felüIvizs-
gáIatának szüksóqessé qót, a iogalkalmazdsbeli problé mákat, a ki,
ké naszerí thet sé q é s a fórumrendszer ké rdósé t, a vé grehaitás hiá-
nalssóqait, a hosszadalmas bí rósági eljárást megel   é rdekegtlez,

teté si, é rdeké rvé naesfté si lehet sé g neqí OntllisáL a civil társada-

Iom mielóbbi rendsures tudatformólósót" .

Az idé zett, é s nyilvánvalóan mege]é gedettsé get tükrö-
z  tárcaé rté kelé ssel nem é rthetünk egyet. Sajnálatos
módon vannak ugyanis diszkriminációt lehet vé  té v ,
s t közvetlen módon megvalósí tó jogszabályok. (A fen-
tebb emlí tett pé ldán kí vül a kisebbsé gi jogok országgy -
lé si biaosa diszkriminatí vnak í té lte meg az e beszámoló
keretei köZött bemutatott kárpótlási jogszabályt iS,)

A nemzeti é s etnikai kisebbsé gi iogok országgy lé si
biztosának tehát hasonlóan a korábbi é vekben kiala-
kí tott á]láspontiához, változatlanul az a vé lemé nye,
hogy meg kell a]kotni az Alkotmány 70lA, §-ában fog-
lalt általános diszkrimináció-tilalmi rendelkezé s gya-
korlati megvalósulása é rdeké ben egy olyan egyenl 
bánásmódról szó]ó törvé nyt, amely - hasonlóan az
AVtV-hez - az Európai Unió iránymutatását is figye-
lembe vé ve, meghatározná, jogszabályban rögzí tené
aZ antidiszkriminációs iog ku]csfogalmait, é s kijelöJné
az utat az ágazati iogalkotás számára.

lEcYzETEK
l 2ool. október 30-án tárgyalta az országgy lé s Emberl io-

gt, lttsebb§é gt é s vallásügyi bizottsága az ú n. "nyehtörvé í y"
tervezeté t, amelynek bizottságl vltáia során e€yé rtelmí í en ki-
derült, hogy a iogszabály é rlnthetl a nemzeti kisebbsé gek
nyelvhasználatl iogait, ennek ellené re a töí ré ny-tervezetet
el terieszt  lgazságü€yi Mlnlszté riüm nem rendelkezett az o.-
szágos önkormán}zatok vé lemé nyé vel.

2 A koiábbt iogt szabályozás csak a tecskl tnternáló tábor-
ban fogvataí tottak "kárpótlását" tette lehetóvé .

3 Az ú n. kózvetett diszkrlmlnáció vagy közvetett (reitett) hát-
rányos megkülönbözteté s törvé nyi meghatároását egyel re
csak a Munka Törvé nyköí yve tartalmazza, szú k§é gesnek tarta,
nánk azonban olyan általános törvé n9 fogalmak megalkoását,
amelyek valamennyl iogágban használhatók a hátí ányos megkü.
lónbözteté s feltárása (megállapí tásá) é s owoslása é rdeké ben.
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