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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/9126. számon előterjesztett, A kisebbségi önkormányzati képviselők
választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes

törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
március 23-i ülésén a törvényjavaslatot első helyen kijelölt bizottságként megvitatta és
ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő
ajánlást nyújtja be :

A bizottság az Előterjesztő jelenlévő képviselőjén kívül meghallgatta a nemzeti
és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának és az adatvédelmi biztosnak a
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítését is .

Az Előterjesztő képviselője a törvényjavaslat benyújtása előtti, az érintett
kisebbségek bevonásával történő, hosszú egyeztetési folyamatra és a konszenzusra való
maximális törekvési kísérletre hívta fel a figyelmet . A kisebbségi biztos - miként az
elmúlt években már többször - ismételten az alkotmányos kényszerre, az
alkotmánybíróság vonatkozó határozatára, és a kisebbségi nemzetközi egyezményekre
hívta fel a figyelmet . Véleménye szerint a törvényjavaslat történelmi jelentőségű, mégha
nem is mindenki által elfogadható, mivel egy tízéves folyamat lezárása. Célja a hatályos
kisebbségi törvényt övező bizalmatlanság eloszlatása és a patemalizmus feloldása .
Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni
Bizottsága (ECRI) harmadik közös Magyarországról szóló jelentése is érinti a
törvényjavaslatot . Az adatvédelmi biztos az únL különleges, „szenzitív" adatok
kezelésének speciális, szigorú szabályozására hívta fel a figyelmet .

Bizottsági ajánlás



Mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalról kérdés hangzott el az Előterjesztő
jelenlévő képviselőihez arra vonatkozóan, hogy mi indokolja szakmailag az eredetileg
két önálló törvényjavaslatnak tervezett Előterjesztés egy törvényjavaslatban történő
benyújtását, annál is inkább, mivel ez még a négypárti egyeztetéseken sem merült fel .

A bizottság tudomásul vette az Előterjesztő képviselőjének tájékoztatását, mely
szerint az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeivel történő utolsó egyeztetést
követően merült fel, hogy mind tárgyalástechnikailag, mind az esetlegesen felmerülő
intolerancia kiküszöbölése érdekében praktikusabb az egységes javaslat . Az egységes
javaslat éppen a kodifikációs és jogrendi összhangot kívánja megteremteni, tekintettel
arra, hogy átláthatatlan jogi helyzetet teremtene, ha az eredetileg önállóan benyújtani
szándékozott önálló törvényjavaslatok ugyanazokat a törvényeket egymással
párhuzamosan egyaránt módosítanák .

A bizottság megnyugvással vette tudomásul, hogy az Igazságügyminiszter
felhatalmazást kap az érintett törvények egységes szerkezetben történő kiadására,
miként azt is, hogy a Kormány nem lát esélyt a költségvetési megszorítások ellenére
sem a törvényjavaslat anyagi finanszírozása vonatkozásában .

A bizottság meghallgatta továbbá az érintett tizenhárom kisebbséget reprezentáló
országos kisebbségi önkormányzatok elnökeit, illetve képviselőit is. Miként azt már
korábban írásban is jelezték, nincs teljes konszenzus a törvényjavaslat elfogadását
illetően .

A kisebbségek részéről felszólalók többsége elismerte a törvénymódosítás
szükségességét és fontosságát a gyakorlati életben az elmúlt tíz évben felgyülemlett
problémák megoldása érdekében, különösen a kisebbségi kulturális autonómia további
kiteljesedése érdekében tervezett módosításokat tartják pozitív változásnak .

Hét kisebbség részéről azonban további aggodalom fogalmazódott meg,
különösen az identitásválasztás kérdésében, illetve a kisebbségi választói névjegyzék
vonatkozásában . A kisebbségek részéről számos javaslat hangzott el, köztük olyan is,
amely csak egy adott kisebbségre vonatkozó „specifikus" javaslat .

Mind a kormányzat, mind a bizottság részéről nyitottság mutatkozik az újabb
egyeztetésekre .

A vitában az országgyűlési képviselők részéről is - problematikusabb jellege
miatt - a legtöbb hozzászólás a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló
törvényjavaslat kapcsán volt. Míg szintén mindenki nagyra értékeli - a kisebbségi
felszólalókhoz hasonlóan - a kisebbségeket illető kulturális önigazgatási rendszer
további kibontakozása érdekében tervezett szabályokat, az identitásválasztás és a
választói névjegyzék vonatkozásában már nem minden kérdésben látszik teljesnek az
egyetértés. Még az esetleges aggodalmukat kifejtők is egyetértenek azonban azzal, hogy
a jelenlegi működési zavarok és visszaélések kiküszöbölése érdekében szükség van
módosításra, mégha a jelenlegi változat nem is mindenben a lehető legtökéletesebb és
nem minden ponton bír teljes konszenzussal .



Világosan kirajzolódott a vitában, hogy a fennálló alkotmányos, és a működési
zavarok kiváltotta természetes kényszer egyaránt indokolja és szükségessé teszi a
módosítást, azonban nemcsak szakmai, hanem fontos politikai szempontok is
érvényesülnek . Több képviselő részéről elhangzott, hogy az „alulról jövő politikai
nyomás" nagy, mivel szemben az országos önkormányzati elnökök közül támogatóan
felszólalókkal, vidéken a kisebbségi közösségek nem támogatják a kisebbségi választói
névjegyzéket és aggodalmukat, illetve félelmüket fejezik ki . Többször is elhangzott,
hogy különösen a roma és német kisebbségek vonatkozásában merülhet fel kétely és
félelem, a jól ismert történelmi okok miatt .

Mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalról elhangzott, hogy sem politikai
szempontok (a közelgő európai uniós kampány), sem a vitában felmerült szakmai érvek,
javaslatok alapján nem lenne szerencsés a törvényjavaslat gyors „lefutása" a
Parlamentben . A törvényjavaslat súlya, kétharmados jellege miatt a bizottság fontosnak
tartja, hogy az általános vita lezárását követően legyen 1-2 hét szünet a további alapos
egyeztetések érdekében .

Egyetértés bontakozott ki abban, hogy nincs ha nincs is meg a tökéletes egység a
törvényjavaslat támogatottságát illetően, a pártok részéről meg van a konszenzusra való
készség. Egyetértés volt továbbá abban is, hogy a szavazás jelenleg csak az általános
vitára való alkalmasságról szól .

A többség egyetért abban, hogy az Országgyűlés kötelessége az Alkotmányból
levezethető kötelezettség teljesítése, és abban is, hogy a kiválasztott fő irány alapvetően
jó .

A bizottsági vita végén kérdésként merült fel, hogy van-e, lehet-e szakmai
alternatívája a jelenleg választott megoldásnak, melyre mind a kisebbségi biztos, mind a
Kormány képviselője azt válaszolta, hogy az a kisebbségi önkormányzatok
megszüntetésével járna. A Kormány képviselője e kérdés kapcsán az Országgyűlés
felelősségére hívta fel a figyelmet . A tét az, hogy az Országgyűlés meg tud-e felelni az
Alkotmánymódosítás teremtette követelményeknek, és a szakmai igényeknek, azaz
elébe tud-e menni a törvénymódosítás esetleges elmaradása miatt bekövetkező
alkotmányossági vitáknak, illetve újabb elmarasztaló AB határozatoknak .

A bizottság a törvényjavaslatot a felmerült tartalmas vita ellenére általános vitára
egyhangúlag alkalmasnak tartotta . (21 i)

A bizottság előadója az általános vitában : Dr . Hargitai János (FIDESZ)

Budapest, 2004 . március 24.
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Szászfalvi Lá zló
a bizottság elnöke
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