
Módosult a Kisebbségi Törvény,
választásokra készülünk

Interjú Heizer Antallal, a NEKH elnökével

Folyóiratunk elkövetkezendõ számaiban behatóan foglalkozunk a 2006 októberében esedékes kisebbségi önkor-
mányzati választásokkal. Elsõsorban azért, hogy figyelemfelhívásként bemutassuk mindazt, ami új, ami változik
az elõzõ választásokhoz képest. Nagyon sok kérdésben kell felkészíteni a nemzetiségi közösségeket az új választá-
sokra. Sorozatunk ebben kíván segítséget nyújtani. Az egyes témaköröket, jogszabályi elõírásokat szakértõk bevo-
násával fogjuk megvitatni és folyóiratunkban, illetve honlapunkon, (nemzetisegek.hu) fórumot akarunk biztosíta-
ni a kérdések feltevésére és megválaszolására. Sorozatunk a Heizer Antallal készített interjúnkkal indul.

– Megjelent a Magyar Közlöny különszáma, benne az egységes
szerkezetbe foglalt, módosított Kisebbségi Törvény és a választá-
sokról szóló új szabályok.

– Nagyon fontos, hogy az érdeklõdõ közösségek
megvásárolhatják, és alaposan megismerhetik az egy-
séges szerkezetbe foglalt Kisebbségi Törvényt s a vá-
lasztási joganyagot.

Az Országgyûlés által kilencvenkilenc százalékos
szavazataránnyal elfogadott módosítás, a korábban
benyújtott tervezethez képest több ponton is átala-
kult, megváltozott. A legfontosabbnak most azt tar-
tom, hogy elõre nézzünk, és fel tudjuk készíteni közös-
ségeinket a választásra.

A választás alkotmányos, hiszen a végszavazáson ez
már eldõlt. A törvény átment az Alkotmánybíróság
normakontrollján is, melynek révén egy elem – a ked-
vezményes mandátum – került ki a választójogi
anyagból. A kivett elemre is készül egy javaslat, jelen-
leg errõl folynak a négy párti egyeztetések. Van re-
mény rá, hogy a kedvezményes mandátum egy olyan
módosított formában, amelyet az Alkotmánybíróság
is be tud fogadni, még visszakerül a törvénybe.

– Melyek azok a pontok, azok a szabályok, melyekre külön is
felhívná a figyelmet?

– Ha idõrendi sorrendben nézzük a választójogi
szabályokat, akkor tavasszal, május-június-júliusban
a kisebbségi közösségektõl komoly aktivitást igényel
a rendszer. Május 31-éig minden állampolgár kap egy
levelet, amely részletesen tartalmazza azokat a tudni-
valókat, amelyek a kisebbségi önkormányzati válasz-
tások során felmerülnek. Június 1-jétõl kezdve lehet
visszaküldeni írásban azokat a kitöltött nyomtatvá-
nyokat, amelyeken az állampolgárok nyilatkoznak,
hogy részt kívánnak venni a választásokon.

A kisebbségi civil szervezeteknek fontos szerepük
lesz a jelöltállításban, hiszen csak õk állíthatnak majd
jelöltet, a független jelölt, mint olyan, megszûnt. Erre
alaposan fel kell készülniük. Azok a civil szervezetek
jogosultak jelöltállításra, amelyeknek az alapító okira-
tában szerepel, hogy nemzetiségi feladatokat látnak
el. Valamennyi bejegyzett nemzetiségi civil szervezet
jogosult jelölteket állítani, azaz a törvény hatálybalé-
pésekor, 2005 november 25-én bejegyzett szervezetek,
a jogalkotó ugyanis most visszamenõlegesen nem ál-
lapíthatott meg kizárást. A jövõben, tehát a következõ

választáson, 2010-ben viszont már csak azok a szerve-
zetek állíthatnak jelölteket, amelyek legalább három
éve mûködnek, illetve ennyi ideje bejegyzettek.

– Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a módosított törvény a ci-
vil szervezetek jogává teszi a jelölést, elég sokan gondolták úgy,
hogy alapítanak e célból egy egyesületet vagy szövetséget. Ezek
szerint õk is jogosultak lesznek jelölteket állítani, amennyiben
november 25-ig bejegyezték õket. Nem fog ez máris ahhoz vezet-
ni, hogy olyanok kerülhetnek a jelöltek közé, akik korábban
nem is voltak nemzetiségiek?

– Egyrészt a névjegyzékes választási rendszer csök-
kenteni fogja a szavazók, a szavazó testületek, telepü-
lések számát, másrészt sok múlik a civil szervezetek
aktivitásán is. Késõbb fog kiderülni, hogy ez a válasz-
tási rendszer beválik-e így. Korábban, a három fõs tes-
tületeknél nagyon nehéz volt a kétharmados döntés,
néha maga a szavazás is, ezért mindenütt öt fõs a ki-
sebbségi önkormányzat. Az aprófalvakban kevés az ér-
telmiségi, ráadásul az iskolában, az egyházban, eset-
leg másutt – például a sportban – is aktívak, tehát
nem biztos, hogy könnyû lesz megtalálni azt az öt fõt,
aki vállalja a nemzetiségi kisebbségi jelölést. Már
most mondom, hogy az nem kizáró ok, hogy valaki a
települési önkormányzatban is képviselõ, tehát lehet
ott és a kisebbségnél egyszerre jelölt.

Az országos és a helyi politika közötti lyuk betömõ-
dik azáltal, hogy választunk megyei szintet is. Nem
lesz annyira centralizált a rendszer, mint eddig, nem
kell minden problémával, kérdéssel az országos ön-
kormányzathoz fordulni, nagyobbak lesznek a lehetõ-
ségek. Nagyon fontos, hogy közösségenként végig kell
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számolni és gondolni az esélyeket. A régiók és a me-
gyék között is folyhat versengés. Megtehetik azt, hogy
a régiók állítanak listát, és a régiók közötti egyezség
fogja az erõviszonyokat meghatározni. A listák csatol-
hatók, tehát a helyi nemzetiségi szervezetek nem ve-
szítik el szerepüket, de a szervezetek összefoghatnak a
jelöltállításban. Igen, a taktikai elemek végig gondo-
lása, ez is fontos lesz…

Döntõ azonban, hogy a törvény meghatározza: csak
az a szervezet állíthat megyei/fõvárosi listát, amely-
nek legalább tíz választott képviselõje lesz. Budapes-
ten nehezített lesz a választás, hiszen huszonhárom
kerületbõl tízben kell önkormányzatot állítani ahhoz,
hogy fõvárosi lista jöhessen létre. Ugyanígy a me-
gyékben is, ahol a kistelepüléseken a már említett ne-
hézségek léphetnek fel. Nem biztos, hogy Budapesten
minden kisebbségnek fõvárosi önkormányzatot kell
létrehoznia, bár nem látok ilyen veszélyt. A szlovének-
nek Vas megyében nyolc önkormányzatuk van, a szlo-
vákoknak egy másik megyében kilenc, vagy a néme-
teknél is van ilyen, ha jól emlékszem Komárom-Esz-
tergom megyében. Igen komoly elõkészítõ munkát fog
igényelni, nehogy ezek a számok csökkenjenek, illetve
hogy tízre emelkedjen a kisebbségi önkormányzatok
száma, tehát létrejöjjön tíz településen a harminc fõs
választási lista. Csak akkor lesz megyei szint. Buda-
pesten azért nem látok ilyen veszélyt.

– A jelöltállításban más új elem is meghatározó lesz…
– Igen, a jelöltállításnál olyan további szemponto-

kat is figyelembe kell venni, mint az új, összeférhetet-
lenségi szabály. Jelenleg nincs ilyen, de a települési
önkormányzatokhoz hasonló módon, ez a kisebbsé-
gek esetében is mûködésbe lép. Alaposan meg kell
vizsgálni a helyzetet. Az országos önkormányzatok át-
vettek például oktatási intézményeket, így a jövõben
az iskola igazgatója és tanárai is alkalmazottai lesz-
nek az országos önkormányzatnak. Végig kell gondol-
ni, hogyan tudják majd e szakembereket bevonni a to-
vábbi munkába. Úgy gondolom, hogy az oktatási és
kulturális bizottságok tevékenysége meg fog élénkül-
ni, mert ezek a személyek ezeket a bizottságokat fog-
ják szaktudásukkal erõsíteni. Az iskolaigazgató, aki
eddig a közgyûlés tagja vagy az oktatási bizottság el-
nöke is volt, és az igazgatói munkáját tartja fonto-
sabbnak, 2010 utánmajd a bizottságban tevékenyked-
het, de nem a közgyûlés tagjaként. Az összeférhetet-
lenséget minden egyes esetben, külön-külön kell
majd megvizsgálni.

– Elég rövid az idõ a felkészülésre, bár már folyik ez a mun-
ka, az eddigi választások alapján mégis az a tapasztalatunk,
hogy felkészítetlenek voltak a választók. Elég, ha csak arra gon-
dolunk, hogy legutóbb a szavazatoknak több mint ötven száza-
léka érvénytelen volt. Most ugyan más és egyszerûbb a rend-
szer, mégis alapos, intenzív felkészítõ munka vár mindenkire.
Kik a partnerek ebben?

– A sok új elem miatt a pártok frakciói javaslata

alapján a választásokat követõen azonnal értékelni
kell az eredményeket, és ha szükséges, tovább kell
csiszolni a rendszert. A Hivatal az Esélyek Háza
(ICSSZEM) országos hálózata keretében helyi vagy re-
gionális képzéseket tart. A megyei közgyûlések saját
hatáskörben beépítik a programjukba a felkészítést. A
jegyzõket s a hivatalnokokat a Belügyminisztérium tá-
jékoztatja. A közösségek is elkezdték a felkészítést,
van, ahol az országos önkormányzat áll ennek az élé-
re, mint a németeknél, van ahol a nagy civil szervezet,
mint például a szlovákoknál. Ahonnan meghívás érke-
zik, oda mi magunk is el fogunk menni.

Fontosnak tartom elmondani, hogy vitát a kisebbségi
önkormányzatiságról nem nyitunk. Az Országgyûlés ki-
mondta, hogy a kisebbségi önkormányzatok rendszere
olyan érték, amelyet tovább kell vinni. A felkészítésben
tehát nem nyitunk vitát, arról sem, hogy mi lett volna,
ha a korábbi – az ombudsman által is jobbnak tartott –
tervezet maradt volna meg. Ezekrõl a kérdésekrõl sem
én, sem kollégáim már nem kívánunk vitázni, bár néha
óhatatlanul elõjönnek még kérdések. Az év végéig kész
a tervünk, tele a naptárunk, a jövõ év elsõ felében való-
ban mindenki úton lesz. Ahová tudok, személyesen el-
megyek, ahová nem, ott felkészült munkatársaim fog-
nak a kérdésekre válaszolni. A Közalapítvány elsõként
fogja meghirdetni a közéleti képzést, új honlapunkon
pedig – nekh.gov.hu – mindenki számára elérhetõek
lesznek a dokumentumok, s sorozatot indítunk a leg-
fontosabb kérdésekrõl.

Megszületett a törvény, de bizonyos részleteket,
alacsonyabb rendû jogszabályok folyamatosan fognak
szabályozni 2007-tõl differenciált lesz a támogatás. A
differenciálás alapja a feladatarányos munka lesz. Az
országos önkormányzatok költségvetése az Ország-
gyûlés fejezetében jelenik meg, azaz kikerül a kor-
mány hatálya alól. Az intézmények költségvetése be-
épül az országos önkormányzatok költségvetésébe,
tehát megszûnik az eddigi pályázati rendszer.

Természetesen a valós számok tükrében a pénzügyi
támogatások is megváltoznak majd. Másik fontos té-
nyezõ, hogy az országos önkormányzatok 2008. január
1-jétõl költségvetési szervvé alakulnak át, tehát van-
nak még bõven szabályozandó kérdések.

Megjelennek a Választási Füzetek, ezeket a Belügy-
minisztérium jelenteti meg, mi pedig a kisebbségi
ombudsmannal közösen a Kisebbségi önkormányza-
tok kézikönyvét adjuk ki, amelyet ugyancsak tanácsos
lesz forgatni, olvasni.

A kisebbségi jogszabálycsomag hatálybalépését kö-
vetõen egy, még idõben tervezhetõ és felépített folya-
mattal lehet felkészülni a 2006. évi kisebbségi válasz-
tásokra, kidolgozhatók és hatályba léptethetõk az új
jogszabályok végrehajtási rendeletei, és fokozatosan
be lehet vezetni a megújuló gazdálkodási, pénzügyi
szabályozókat.

Mayer Éva
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