
Dr. Hargitai János, képviselő, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi Bizottság, Nagynyárád 
(Baranya megye) polgármestere:

Képviselő úr véleménye szerint elegendő idő áll-e a választások
előkészítésére? 

 Az elfogadott  törvény a választási szabályokat alapvetően átírja. Az új választási eljárás 
megismertetése és megértetése alapja a sikeres kisebbségi választásoknak. A településeken és a 
fővárosi kerületekben késő ősszel, a megyékben és a fővárosban 2007. tavaszán lesznek a 
választások. Elegendő idő van a közösségekhez tartozók felkészítésére. A felkészítő fórumok 
szervezése feladata a Hivatalnak(NEKH),az országos 
önkormányzatoknak, Belügyminisztériumnak csakúgy, mint a parlamenti szakbizottságoknak.

Elképzelhetőnek tartja, hogy a most már mindenütt öt fős testületeket a kis településeken is létre  
tudják hozni, ill. hogy emiatt csökken a kisebbségi önkormányzatok száma?

A testületek öt főre emelését tapasztalati tények 
indokolták, nevezetesen a határozatképesség biztosítása. Emiatt nem fog csökkeni a testületek 
száma. Nagyobb gondnak látom a minimum harminc fős választói névjegyzékek létrehozását.

A szavazói névjegyzék is befolyásolhatja a kisebbségi önkormányzatok számát?

A névjegyzéktől való félelem megnehezítheti a kisebbségi közösséghez tartozás megvallását. Meg 
kell értetnünk és ismertetnünk a névjegyzék szükségességének indokait, a névjegyzék lehetséges 
előnyeit, a névjegyzékkel kapcsolatos adatkezelési garanciákat. Ha ezekre a kérdésekre 
megnyugtató válaszokat adnunk a most szervezendő fórumokon, sokat tehetünk azért, hogy ne 
csökkenjen a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok száma.

Mivel nem értett egyet a konszenzusos módosításokat illetően?
 
A törvénymódosítás előkészítésében nagyon sok energiám van, a 
végszavazásoknál mégis tartózkodtam, a törvény két alapvető 
fogyatékossága miatt: látható volt, hogy a törvény alapvetően szűkíti a kisebbségek képviseletének 
lehetőségét a települési 
önkormányzatokban. Megszüntette a kisebbségi területi autonómiák  
létrejöttének lehetőségét azokon a településeken, ahol az adott kisebbség nagyobb számban, azaz 
akár többségben él.
A másik fogyatékossága a törvénynek, hogy nem ad választójogot az itt életvitelszerűen élő, 
letelepedett uniós polgároknak, ha ők magukat az adott kisebbség tagjának tekintik magukat. 
Ostoba, kicsinyes megközelítés ez, ami nincs tekintettel az ezeréves magyarországi, Szent István-i 
örökségre, távol van 
az egységesülő Európa  gondolatától, nem illeszkedik a nemzeti 
kisebbségekről vallott korszerű eszmékhez, olyan diszkrimináció, aminek nincs ésszerű indoka. 
Elhibázott kompromisszum, azoknak a  gondolkodását tükrözi, akiknek nincs víziójuk a nemzeti 
kisebbségek európai perspektíváiról, akik a hazai kisebbségek létében azért nem látják a 
sokszínűség lehetőségét, mert a nemzetállami gondolkodás foglyai. Az ország ténylegesen azoké,  
akik itt laknak, élnek, nem csak az állampolgároké, így 
valamennyi országlakó integrálása az államba - a nemzet államalkotó kisebbségeinek erősítése 
okán is- érdekünkben állna. Ezt nem ismerte fel a jogalkotó, ezért tartózkodtam a törvény 
elfogadása során.


