
közös európánk
Lesznek-e 2006-ban kisebbségi önkormányzati

választások?

Parlamenti képviselõk a Kisebbségi Törvény módosításáról

Németh Erika, MSZP:
Nem tartom valószí-
nûnek, hogy az Or-
szággyûlésben még az
idén folytatódik a vita
a kisebbségi választá-
sok 2006-os megtartá-
sához elengedhetet-
len törvénymódosí-
tásról. A november 16-
ai négypárti egyezte-
tésen – amelyen a leg-
nagyobb ellenzéki
frakció szakértõvel
képviseltette magát –

nem történt közeledés az álláspontokban. Azért nem
adjuk fel, folytatjuk a tárgyalásokat. Az MSZP nyitott a
további egyeztetésre és úgy tapasztaltam, a Fideszben
is van hajlandóság a további tárgyalásokra.

A november 16-ai egyeztetésre a Fidesz írásban is
megfogalmazta javaslatait. A legnagyobb véleménykülönb-
ség a kisebbségi névjegyzék kérdésében alakult ki. A Fidesz el-
lenzi a kisebbségi névjegyzék alapján történõ szava-
zást. Mivel ennél jobb megoldást nem találtunk, ezért
az MSZP ebbõl nem enged. A szigorú adatvédelmi sza-
bályok egyébként garantálják, hogy a névjegyzéken
szereplõk neve ne kerüljön a nyilvánosság elé.

A Fidesz nem ért egyet az általunk javasolt megyei szintû
kisebbségi önkormányzatokkal, Budapestre pedig kisebbségenként
egy önkormányzatot javasolt. A megyei kisebbségi önkor-
mányzati szintre vonatkozó javaslat visszavonását elkép-
zelhetõnek tartjuk, Budapest esetében azonban sérülné-
nek a kisebbségi jogok, ha a huszonhárom kerületnek
összesen csak egy testülete lenne. Egyébként vannak
megyék, ahol több kisebbség már most megtalálta a
módját a megyei szintû együttmûködéseknek.

Furcsának tartjuk azt a felvetést, és alkotmányos ag-
gályaink vannak annak a kezdeményezésnek kapcsán,
hogy az országunkban élõ, lakcímmel rendelkezõ „kül-
földi” európai uniós polgárok ne vehessenek részt a kisebbségi vá-
lasztásokon.

A Fidesz negyedik javaslata az elektori rendszer fenntar-
tására vonatkozott. Az MSZP szerint az elektori rendszer
nem vált be, a feszültség szítására és fokozására volt
alkalmas, így nem támogatjuk ennek a fenntartását.

Arra látok esélyt, hogy az Országgyûlés tavaszi ülés-
szakán folytatódjon a vita. Addig szakértõi szinten zaj-
lik az egyeztetés. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a ki-
sebbségek képviselõi ezekbe is bekapcsolódjanak.

Nagy a tét, a kisebbségi közösségek érdekvédelmé-
rõl van szó. Nagyon szeretnénk, ha tavasszal megszü-
letne a kisebbségi választásokhoz elengedhetetlen tör-
vénymódosítás.

Hargitai János Fidesz MPSZ:
A Medgyessy-kor-
mány tavasszal be-
nyújtott törvénymó-
dosító csomagja ki-
lencvenkilenc száza-
lékban az elõzõ kor-
mányzati ciklusban ál-
talam vezetett ad-hoc
bizottság által kidol-
gozott módosító ja-
vaslatokat tartalmaz-
za. Igaz, abban nem
szerepelt a kisebbségi
névjegyzék bevezeté-

se, hiszen akkoriban a tizenhárom nemzeti és etnikai
kisebbség egyhangúlag elvetette ennek létrehozását.
Az akkori alkotmányos környezet lehetõvé tette a ki-
sebbségi választásokon minden választópolgár aktív
és passzív szavazati jogát. Ez a szakasz azóta kikerült az
Alkotmányból. A kormánypártok által kidolgozott ki-
sebbségi névjegyzék összeállítását ebben a formában
– a frakcióelnökség véleményével összhangban – nem
tartom támogathatónak. Az Alkotmány ugyanis szabad
identitásválasztást tesz lehetõvé minden állampolgár számá-
ra, amelyet a tervezett névjegyzék-bizottságok vélemé-
nyem szerint nem bírálhatnak felül. Az egyén jognyilat-
kozatával nem mehet szembe a bizottság. Ebben a lai-
kus testületben véleményem szerint a kisebbségen kí-
vül az állam képviselõje is – például a jegyzõ – jelen
kellene, hogy legyen.

Ha valaki írásban az adott kisebbséghez tartozónak mondja
magát, automatikusan regisztrálni kellene. A szavazók szûré-
sét más módszerekkel is meg lehet tenni: például úgy,
hogy a települési önkormányzati választáshoz képest
más szavazókörben, vagy más napon történjen a ki-
sebbségi választás.

A Fidesz frakcióelnöksége által a november 16-ai
négypárti egyeztetésen írásban benyújtott javaslatok
kidolgozásában nem vettem részt, a négy pontban
megfogalmazott álláspont három pontjával – a megyei
szint eltörlésével, a Magyarországon élõ uniós állam-
polgárok szavazásból való kizárásával és az elektori
rendszer fenntartásával – nem is értek egyet, csak a re-
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gisztráció kérdésében megfogalmazott ellenvéleményt
támogatom.

Szükség van a megyei szintre, Budapesten pedig a fõvárosi és
a kerületi önkormányzatokra is. Így teljes a kulturális autonó-
mia. Ha nem jönnének létre megyei kisebbségi önkor-
mányzatok, a kisebbségeknek egyáltalán nem, vagy
csak kevés befolyása lenne a megyei önkormányzat ál-
tal fenntartott intézményekre (pedagógiai intézet, le-
véltár, múzeum, könyvtár stb.). A kommunikációs
problémákat eddig több kisebbség egyesületek alapí-
tásával védte ki, de könnyítene a helyzeten a megyei
szint létrehozása.

Ha valamilyen formában szûrik a kisebbségi válasz-
tásokon résztvevõket, a mostaninál úgyis kevesebb ki-
sebbségi testület jön létre, így a megyei szint nem nö-
velné az önkormányzatok számát.

A jelenleg hatályos szabályozás ellentmondásos,
véleményem szerint sérti az Alkotmányt, Budapesten
ugyanis – fõvárosi kisebbségi önkormányzatban –
engedi a középsõ szintet, míg vidéken nincs megyei
szint, így a fõvároson kívül élõ kisebbségieknek
kevesebb esélye van kulturális identitásuk megélésé-
re.

A külföldi európai uniós, de magyarországi lakcím-
mel rendelkezõ állampolgárok kisebbségi választáson
való részvételi lehetõsége az én javaslatomra került
bele a kormány módosító csomagjába. Ezt a Fidesz
frakcióelnökséggel ellentétben továbbra is támoga-
tom. Ha a Magyarországon élõ szlovák, német vagy szlovén ál-
lampolgárok aktív és passzív választójoggal rendelkeznek a tele-
pülési önkormányzati választáson, önkormányzati képviselõk le-
hetnek, akkor miért ne szavazhatnának a kisebbségi választáson?
Ez az intézkedés Európa integrációját is elõsegíthetné,
elõremutató lenne.

Az elektori rendszer fenntartását szintén nem támo-
gatom. A szisztéma a „gyõztes mindent visz” elvén mû-
ködik, sok feszültséget szított, és sok esetben fizikailag
is nehéz kivitelezni, megszervezni az elektori gyûlése-
ket. A közvetlen választás arányosabb képviseletet tesz lehetõvé,
ami különösen a megosztott kisebbségek esetében
lenne nagyon fontos.

Összefoglalva: szívügyem a kisebbségi törvény meg-
felelõ módosítása, a regisztráció jelenlegi tervezetén
azonban változtatni kell.

Fodor Gábor, SZDSZ:
Az SZDSZ frakció tá-
mogatja a kormány ál-
tal az Országgyûlés elé
terjesztett törvénymó-
dosító csomagot. Az
utóbbi években, a ki-
sebbségi testületek-
ben történt számos
visszaélés sok kínos
helyzetet teremtett.
Liberális politikus-
ként nem tartom jó-
nak a kisebbségi név-
jegyzék felállítását,

ám nem tudok jobb megoldást, ráadásul a kisebbsé-
gek nagyobb része támogatja a névjegyzéket. Ragaszko-
dunk azonban a szigorú adatvédelmi szabályokhoz, a névjegyzék
választás utáni megsemmisítéséhez. Ez az SZDSZ javaslatára
került be a törvénymódosításba.

Érdekes, hogy a Fidesz korábban támogathatónak
tartotta a módosítást, így a névjegyzéket is, ám õszre
változtatott álláspontján. Az utóbbi egyeztetésen nem
közeledtek az álláspontok.

Csapody Miklós, MDF:
1990 óta vagyok or-
szággyûlési képviselõ.
Ez idõ alatt azt tapasz-
taltam, hogy a kor-
mányzati ciklus utolsó
évében nem sikerül az
érdemi törvényalko-
tás, így 2005 tavaszát,
talán még 2005 õszét lá-
tom az utolsó esélynek,
hogy megfelelõen mó-
dosítsuk a kisebbségi
törvényt. A kampány-
hónapokban nem va-
lószínû, hogy egy két-

harmados törvénymódosítást keresztül lehet vinni az
Országgyûlésen.

Lényegesnek tartom, hogy a módosításnak összhang-
ban kell állnia a kisebbségek akaratával. Amit a kisebbségek
jónak gondolnak maguknak, azt támogatjuk. Nem jog-
tudósoknak kell a korrekciókat megtenni, hanem a ki-
sebbség igényeit kell megvizsgálni.

A kisebbségi névjegyzék kérdése már a 1989-90-es
demokratizálódási folyamat alatt elõjött, mint lehetsé-
ges alternatíva, ám akkor nem valósult meg. Azóta sok
visszaélés történt a kisebbségi önkormányzatoknál,
amelyeket sokan csak etnobusiness-ként emlegetnek.
Ezért, ha a kisebbségek túlnyomó többsége úgy gon-
dolja, hogy a tisztább választás érdekében be kell ve-
zetni a névjegyzéket, akkor a Magyar Demokrata Fórum
támogatja ezt.

A külföldi, uniós állampolgárok részvétele a kisebb-
ségi választáson szerintem nem kardinális kérdés. Mi-
vel az EU-polgárok az uniós és az önkormányzati választáson
szavazhatnak, így nem látom akadályát annak, hogy egy Ma-
gyarországon élõ német vagy szlovák állampolgár szavazhasson
a német vagy szlovák kisebbségi testületekre.

Támogatom a megyei szintû kisebbségi önkormány-
zatok létrehozását, ugyanis az önkormányzati rendsze-
rünk is három szintbõl épül fel, és ezzel ennek elõnyeit
a kisebbségek is kihasználhatnák.

Az elektori rendszer szerintem olyan közbülsõ szûrõ,
amelyet fenn kell tartani, ám itt is az a lényegi kérdés:
Mit akarnak a kisebbségek?

Karácsony Zoltán
*

A témát következõ számunkban kisebbségi politikusokkal, az
ombudsmannal és az érintettekkel készült interjúkkal folytat-
juk.

4463

Zih Zsolt felvétele


