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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a J/17166. számon előterjesztett, A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai
kisebbségek helyzetéről (2003 . február - 2005. február) szóló jelentéshez

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . október 11-
ei ülésén a jelentést megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi
általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek jelenlétével kibővített
ülésén részletesen megvitatta a Beszámolót .

A bizottság úgy ítéli meg, hogy a Beszámoló átfogó, táblázatokkal és statisztikai
adatokkal is alátámasztott, és megfelel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 .
évi LXXVII. törvény 62 . §-a (3) bekezdésében előírt kötelezettségnek .

A Beszámolót a 125/2001 . (VIL 10.) Kormányrendelet 4. §-ának e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal készítette el, széleskörű
egyeztetés után, az érintett kormányzati szervek, a kisebbségi ombudsman, a helyi és országos
kisebbségi önkormányzatok, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, kisebbségi
kutatóintézetek és szakértők véleményét is figyelembevéve, a korábbi évekhez hasonló
színvonalon. A beszámoló műfajában, szerkezetében, tartalmában is illeszkedik a korábban
beterjesztettekhez (J/3670 ., J/1397., J/641 .) .

A Kormány által benyújtott beszámoló a 2003 . február - 2005. február közötti
időszakra vonatkozóan mutatja be a kisebbségek helyzetében bekövetkezett változásokat,
illetve a Kormánynak a kisebbségi jogok érvényesítése érdekében tett intézkedéseit . A
Beszámoló a bizottság megítélése szerint jól használható „adattár", illetve „kézikönyv",
nagyszámú, 50 melléklettel.
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A bizottság megítélése szerint a beszámolási időszak legfontosabb pozitívuma, hogy
módosult a közoktatási törvény, amely által megteremtődtek a kisebbségi oktatásnak a
kisebbségi törvény szellemének megfelelő keretei, illetve kiépült a kisebbségi
intézményrendszer, és megteremtődtek a kisebbségi intézményfenntartás jogi feltételei . Erre
az időszakra esett a kisebbségi törvény módosításának és az új kisebbségi választójogi törvény
elfogadásának előkészítése is, amely az AB döntése után végszavazásra vár . A beszámoló
tartalmi elemei összhangban állnak az Országgyűlés által 2005 . június 13-án elfogadott
módosításokkal .

A többségi vélemény képviselői szerint a beszámoló alapos, jól szerkesztett és átfogó
képet nyújt a kisebbségek helyzetéről általánosságban is, illetve kisebbségenként is .

A bizottsági tagok részéről kérdésként hangzott el, hogy miért a Kormány nyújtotta be
a beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, és miért fosztották meg
attól a bizottságot, hogy maga alakítsa ki véleményét a bizottságban elhangzott vita alapján,
első helyen kijelölt bizottságként . Egyes vélemény szerint a Kormány által benyújtott
országgyűlési határozat „lakonikus" és az indokolása is szűkszavú .

A bizottsági vitában különösen sok szó esett a kisebbségek és kisebbségi szervezetek,
illetve intézmények költségvetési támogatásáról, a roma kérdésről, különös tekintettel a roma
foglalkoztatásra, a kisebbségi és ezen belül a roma ösztöndíjakról és pályázatokról, a
kisebbségi közalapítványok (Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány) működéséről és finanszírozási
kérdéseiről és aktualitása miatt a kisebbségi törvény módosításáról és a felelősség kérdéséről .

Annak ellenére, hogy a beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségek életének,
működésének szinte teljes körét lefedi, a kisebbségi vélemény képviselői részéről - akik csak
tartózkodtak az általános vitára való alkalmasságáról szóló szavazásban - számos kritikai
észrevétel fogalmazódott meg . Kérdésként hangzott el, hogy a Kormány, illetve az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium miért vette el az ösztöndíjakat a
MACIKA-tól. Kritikaként hangzott el, hogy az uniós pályázatok a kisebbségek tekintetében
abszolút sikertelenek, másrészt hogy a pályázatok elbírálása sem politikamentes . (Konkrét
példaként felmerült Táska község pályázata .)

Ugyancsak bírálatként hangzott el, hogy a Kormány képtelen volt az ÁSZ Jelentésnek
megfelelően törvényesen rendezni a MNEKK működését, illetve, hogy a Felügyelőbizottságot
még-e kormányzati ciklusban nem is hívták össze :

Általános vita bontakozott ki a roma kérdésről, melynek kapcsán a bizottság a
közeljövőben meg kívánja hallgatni az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi
miniszter asszonyt .

A kisebbségi vélemény képviselői szerint a kormányzati ciklusban minden téren
visszalépés történt roma ügyekben (telepfelszámolások, munkahelyteremtés, szociális és
lakhatási támogatás, ösztöndíjak, stb .). E vélemény képviselői szerint elsősorban a Kormány
felelős, amiért mellé állt egy nyilvánvalóan alkotmánysértő törvénymódosításnak, mégha az
ellenzéknek is szerepe volt abban, hogy máig nem lépett hatályba a módosítás, illetve az új



kisebbségi választási törvény. E vélemény képviselői szerint a mostani irány az Alkotmány
68 . §-a „elszegényesedése" irányába mutat .

A bizottsági ülésen javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a bizottság méltóképp
emlékezzék meg a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal működésének 15 . és a
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány működésének 10 éves
évfordulójáról. (Ez utóbbi épp a vita napjára esett .)

A bizottság a Jelentést általános vitára alkalmasnak tartja . (1 li, On, 1 Ot)

A bizottság előadója az általános vitában : Szabados Tamás (MSZP)
A bizottság kisebbségi előadója az általános vitában : Farkas Flórián (Fidesz)

Budapest, 2005 . október 11 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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