
Megszületett a megállapodás a kormánypártok
és az ellenzék között

a Kisebbségi Törvény módosítása ügyében

Május 31-én, a Parlamentben saj-
tótájékoztatót tartott Mesterházy
Attila, az ICSSZEM politikai ál-
lamtitkára és Németh Zsolt
(FIDESZ-MPSZ), a Külügyi Bizott-
ság elnöke.

Mint Mesterházy Attila elmondta,
féléves egyeztetés után sikerült
kompromisszumos megoldást el-
érni a Kisebbségi Törvény módosí-
tását illetõen. A négy-öt éves
egyeztetési és törvénymódosítás-
elõkészítési folyamat fél évvel ez-
elõtt, tavasszal, az ellenzék által is
támogatott javaslatként a Parla-
ment elé került, majd az ellenzék
mégsem fogadta el a beterjesztett
joganyag választójogi részét, így
újratárgyalás következett. Ennek
eredménye a mostani konszenzus. Megköszönte Né-
meth Zsolt kompromisszumkészségét, kiemelve, hogy
kisebbségekrõl, fontos kérdésekrõl van szó, és ezek-
ben a kormány a végsõkig elment az egyeztetésben.

Németh Zsolt a FIDESZ–MPSZ nevében kijelentet-
te, hogy a magyarországi kisebbségek bölcsessége,
higgadtsága nélkül a mostani megegyezés nem jöhe-
tett volna létre. Hangsúlyozta: megérett az idõ arra,
hogy komolyabb tartalommal töltõdjék meg az a kul-
turális autonómia, melyet az 1993-ban elfogadott,
Európában is egyedülálló Kisebbségi Törvény céljául
tûzött ki. Létrejött egy szerkezet, amely terhelhetõvé
vált, így szélesebb jogköröket kell és lehet biztosítani
a kisebbségeknek az intézmények átvételében és mû-
ködtetésében.

A törvénycsomag másik eleme a választójogi tör-
vény. A választójogi törvényt illetõen három területet
emelt ki, amelyben véleménye szerint új eredmények
születtek: a kisebbséghez tartozás önbevalláson ala-
pul, csak az szavazhat a kisebbségi választásokon, aki
nyilatkozik arról, hogy egy adott kisebbséghez tarto-
zik. A második fontos terület az anyanyelv, melynek
ismeretérõl a kisebbségi önkormányzati képviselõje-
löltnek szintén nyilatkoznia kell. A cigányság eseté-
ben természetesen a magyar is jelentõs százalékban
elfogadható. Harmadsorban, a Kisebbségi Törvény
joghatálya a magyar állampolgárokra terjed ki. Vagyis
a hagyományos, magyar, õshonos kisebbségek védel-
mét biztosítja a törvény. Mint mondta, az itt élõ, nem
magyar állampolgárok védelme is fontos, de ez nem a
Kisebbségi Törvény hatálya alá tartozik.

Bejelentette, hogy a FIDESZ–MPSZ hozzájárul a

házszabálytól eltérõ, gyorsított eljáráshoz, hogy a Par-
lament a törvényt mielõbb elfogadhassa.

Újságírói kérdésekre Heizer Antal elmondta, hogy a
központi elektori gyûlések megszûnnek, a megválasz-
tott képviselõk, a 2006 õszi választást követõen a követ-
kezõ év márciusában listát állítanak. Erre azok a nemze-
tiségi szervezetek lesznek jogosultak, amelyek legalább
a jelöltek tíz százalékát állították. A mandátumelosztás
országos és megyei, illetve fõvárosi szinten is arányos
lesz. Jelölt az lehet, aki mögött kisebbségi szervezet áll,
tehát megszûnik a független jelölt intézménye.

Ma országszerte mintegy 30 intézmény mûködik a ki-
sebbségek kezelésében. Ezek fenntartását garantálni
kell. Az egyik garancia jogi, nevezetesen az országos ön-
kormányzatok megválasztása. A másik elem nem jogi,
hanem pénzügyi jellegû: eddig egy központi alapból,
pályázat útján kellett a mûködéshez a pénzeszközöket
megszerezni. Ezután ez a folyamat leegyszerûsödik,
mert az intézmények mûködéséhez és fenntartásához
szükséges pénzeszközök a Költségvetési Törvényben,
azaz az országos önkormányzatok költségvetésében
fognak megjelenni. Ezáltal megerõsödik az intézmé-
nyek átvételének és mûködtetésének folyamata, meg-
erõsödnek a közösségek, hiszen legfontosabb intézmé-
nyeiket saját maguk mûködtethetik.

Végezetül Mesterházy Attila politikai államtitkár el-
mondta, hogy a törvénycsomagot az Országgyûlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága ter-
jeszti a Parlament elé és remény van annak elfogadá-
sára akár a tavaszi ülésszak vége elõtt.
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