
Szászfalvi László elõadása

Engedjék meg, hogy a Magyar Országgyûlés Embe-
ri Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága nevé-

ben nagy örömmel és tisztelettel köszöntsem Önöket!
Egyúttal köszöntöm a Magyar Rádiónak ezt az immár
hagyományos és példaadó rendezvényét, amely –
egyébként meglévõ más ünnepeink, az Emberi Jogi
Nap, vagy a Kisebbségek Napja mellett – alkalmat
nyújt a nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeknek,
a politikusoknak és a szakértõknek, hogy közösen
gondolkodjunk. Egy kicsit az örömökrõl is, de termé-
szetesen sokkal inkább a gondokról s a kihívásokról.

Azt gondolom, hogy ez egyrészt nagyon könnyû kér-
dés, másrészt nagyon-nagyon nehéz is egyben. A
könnyû válasz, legalábbis az én megítélésem szerint,
hogy különösebben sok mindent nem lehet, és nem
kell várnunk. Tudjuk, hogy az EU intézményrendszerén
belül jelenleg nincs még, illetve nem mûködik egységes
kisebbségvédelmi rendszer, közös kisebbségvédelmi
mechanizmus. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennél
sokkal nehezebb a választ megadni, hiszen elõttünk egy
történelmi feladat áll, egy történelmi jelentõségû ese-
ményre kerül sor, és egy hosszú folyamatról van szó,
amelyben nemcsak a többségnek, hanem a kisebbség-
nek is meg kell találnia a helyét, szerepét. Hozzátehet-
jük persze, hogy az Európai Unió gyakorlatilag a kisebbsé-
gek uniója. Ilyen szempontból valóban olyan új perspek-
tívák és olyan új lehetõségek, s esélyek nyílnak, nyílhat-
nak meg a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai ki-
sebbségek elõtt is, amellyel mindenképpen kell és le-
het is majd élniük. Tekintettel arra, hogy ennyire képlé-
kenynek látszik az EU kisebbségvédelmi mechanizmu-
sa, valószínûleg hosszú távon is nemzeti kompetenciá-
ban marad ez a terület. Nekünk ezért ebben különös fe-
lelõsségünk van, hiszen nem kell, nem lehet számítani
másra – külsõ jogszabályalkotásra, külsõ befolyásra –,
nekünk magunknak kell megtalálnunk a korszerû, és
adekvát helyes válaszokat.

Elég szellemesnek tartom Gyertyán András az Európai
Jogi Figyelõben megjelent tanulmányának egy megfogal-
mazását az általa természetesen szubjektíven látott
uniós folyamatokról. Tartani lehet attól – írta –, hogy
sok idõ fog eltelni, amíg a jogfejlõdés az érzékeny ha-
tárt átlépi, s a csírából növény lesz. A közösségi jog,
egyelõre úgy áll a kisebbségi jogokkal, mint a halász,
akinek a táskájában ugyan van halfogásra alkalmas há-
ló, de még ragaszkodik annak a réginek a használatá-
hoz, amelynek lyukai között kisiklanak a halak. Megszo-
kásból teszi? Vagy nem igazán akar halat fogni, mert at-
tól fél, hogy megharapná? Ez a kicsit játékos, de igen
fajsúlyos, szellemes példa jól tükrözi a valóságot.

Az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottságának tevékenységén keresztül, egy kicsit a tör-
vényhozás szemszögébõl szeretném megvilágítani a té-
mát. Akik itt vannak a nemzeti és etnikai kisebbségek
képviselõi közül, nagyon jól ismerik az elmúlt esztendõk
folyamatait. Bizottságunk a legutóbbi választási ciklus-
ban egy albizottságot hozott létre, hogy azokat a kisebb-

ségekkel kapcsolatos jogszabályokat vizsgálja felül és
terjessze be a Tisztelt Ház elé, amelyek valóban nagyon
sürgetõek és nagyon fontosak lettek volna. Sajnos azt
kell, mondjam, hogy mindez még most is aktuális. Az el-
múlt ciklus végén került beterjesztésre, így természete-
sen az Országgyûlés már nem tudta megtárgyalni.

Mégis van egy örömhír: az elmúlt hónapban az Or-
szággyûlés elfogadott egy határozatot, amelyet

bizottságunk terjesztett elõ. Számomra is meglepõen,
de konszenzussal fogadta el a Ház ezt az országgyûlési
javaslatot. Ez persze, nem eget rengetõ dolog, kicsi, de
annál fontosabb lépés afelé, hogy legalább egy határ-
idõt szabjunk mind a kormányzatnak, mind az Ország-
gyûlésnek. Egy idõhatárt, hogy azokat a legfontosabb
jogszabályokat, törvénymódosításokat, a kisebbségi
törvény felülvizsgálatát és módosítását, a kisebbségi
önkormányzati választásokkal kapcsolatos törvény
megalkotását és egyéb jogszabályok felülvizsgálatát ez
év december 31-éig a kormány elvégezze, és elõter-
jessze a Házban. Ez a határozat garanciát jelenthet arra,
hogy év végéig ez a folyamat visszafordíthatatlanul
megfordul, és ez azzal kecsegtet bennünket, hogy nem
az országgyûlési vagy esetleg a kisebbségi önkormány-
zati választások kampányában kell majd errõl a kérdés-
rõl megint vitatkoznunk, amely természetesen egyálta-
lán nem tenne jót ennek az ügynek.

Az említett országgyûlési határozatnak az is szerves
része, hogy a törvényalkotás és a jogszabályok felülvizs-
gálata során a kormánynak folyamatosan be kell vonnia
a kisebbségi önkormányzatok képviselõit, a kisebbségi
önkormányzatokat, ami nagyon fontos biztosíték, de ez-
zel párhuzamosan az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallás-
ügyi Bizottságunk szintén e munka tevékeny részese kí-
ván lenni. Amikor arról beszélünk, hogy a magyarorszá-
gi kisebbség helyzete az EU-ban milyen lesz, akkor – le-
het, hogy kicsit furcsa, amit most mondani fogok – nem
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az EU-ra kell tekintgetnünk, hanem magunkba kell néz-
nünk, és legelsõsorban saját magunknak kell megten-
nünk azokat a fontos lépéseket, amelyek most már nem
halaszthatóak tovább. Nagyon humorossá válik sokszor
egy-egy tanácskozás, amikor – évrõl-évre – újra és újra
elmondjuk hogy mit, s hogyan kellene tenni. Tulajdon-
képpen mindenki egyetért, és mégsem történik semmi.

Szeretném hozzátenni, csatlakozva Elnök úrhoz,
hogy valóban vannak olyan ügyek, amelyek pártoktól
független összefogásra kell, hogy indítsanak bennün-
ket. A nemzeti és etnikai kisebbségek élethelyzetével,
jövõjükkel, identitásuk megerõsítésével kapcsolatos
feltételrendszer kialakítása, s megerõsítése az új jog-
szabályok által, feltétlenül ezek közé tartoznak.

E fontos törvények, más jogszabályok és törvénymó-
dosítások között nem tettem említést a kisebbségek or-
szággyûlési képviseletérõl, de azt gondolom, hogy errõl
is kellene beszélnünk. Én a kétkamarás parlamentben
látom az igazi megoldást, mégpedig azon szubjektív el-
gondolásom alapján, hogy az egykamarás parlamentet
a „törvénygyártás” hatalmas mennyisége tette szüksé-
gessé. Ez mára már nem igazi és nem is fontos érv. Azt
gondolom, hogy az országgyûlés kétkamarássá válásá-
val olyan megnyugtató lehetõséget adna a kisebbségek
számára, amely alkotmányosan megoldaná ezt a kér-
dést. Láthattuk, hogy egy nagyon fontos történelmi kér-
désben – az EU-s alkotmánymódosítás tekintetében – a
parlamenti pártok felül tudtak emelkedni a kicsinyes vi-
táikon. Úgy gondolom, hogy egy ugyanilyen fontos kér-
désben, ami a nemzeti és etnikai kisebbségek legitim
országgyûlési jelenlétét jelenti, ugyanígy felül kell
emelkedni a pártpolitikai megközelítéseken. Egy alkot-
mánymódosítással ezt a kérdést nagyon gyorsan
(ugyanolyan gyorsan, mint egy uniós alkotmánymódo-
sítást) akár négy-öt hónap alatt meg lehetne oldani.
Hozzáteszem, hogy ez nem a bizottságunk álláspontja,
hanem Szászfalvi László egyéni véleménye, mégis érde-
mes lenne errõl is elkezdeni egy beszélgetést. Akár egy
négy párti egyeztetést is lehetségesnek tartanék.

Még egy törvényre szeretnék utalni: éppen most
kezdte meg az Országgyûlés, illetve bizottságunk a köz-
oktatási törvény módosításáról szóló törvényjavaslat vi-
táját, amely ugyancsak fontos jogszabályalkotás lesz. A
közoktatási törvényrõl szóló elõterjesztésrõl egyébként
mást mondanék, de itt a konkrét témával kapcsolatban
a pozitívumokról tudok szólni. A közoktatási törvény – a
kisebbségeket érintõ törvénymódosítási elképzelése és
irányai maximálisan támogatandók és támogathatók,
hiszen egyrészt az intézményfenntartás feltételrendsze-
reit, annak a pontosítását fogják megoldani. Ez ugyan-
csak megerõsítése lehet a Magyarországon élõ nemzeti
és etnikai kisebbségek jövõjének, hiszen ez az egyik leg-
fontosabb kérdés, a kisebbségi törvény, és természete-
sen a közoktatási törvény módosítása kapcsán is.

E zeknek a törvénymódosításoknak áldásos hatásai
felkészítenek bennünket és felkészítik a Magyar-

országon élõ nemzeti és etnikai kisebbségeket is a
csatlakozással összefüggõ kihívásokra. Megerõsítik az
anyanyelvi lehetõségeket, de nagyon fontos lenne,
hogy a gazdasági feltételrendszert is kiszámíthatóvá
és stabillá tudjuk tenni. Mindent meg kell tenni a kor-
mányzatnak, az országgyûlésnek, a kisebbségeknek, a
kisebbségek vezetõinek, az országos önkormányzatok-
nak, civil szervezeteiknek – tehát nekünk magunknak –
annak érdekében, hogy az elkövetkezendõ években a
jogi, a gazdasági s az infrastrukturális intézményi fel-
tételrendszert erõsítsük.

A parlamenti pártoknak konszenzust kell teremteni,
hogy ne csak a kisebbségi törvényt, a kisebbségek éle-
tével összefüggésben lévõ jogszabályokat, hanem az
országgyûlési képviseletre vonatkozó alkotmánymó-
dosítást is mielõbb meg tudják valósítani, és akkor
azt gondolom, hogy 2004 második felétõl egy egészen
más feltételrendszer mellett beszélhetünk majd arról,
hogy a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebb-
ségeknek mi lesz a helye és szerepe az EU-ban.

Nagyon szépen köszönöm türelmes figyelmüket!

A konferencia hallgatósága Bajtai László felvételei


