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A Magyarországi Országos Kisebbsé-
gi Önkormányzatok konferenciájának 
összehívására tett  javaslatot Szili 
Katalin házelnök azon a szeptem-
ber végi találkozón, amelyen a 13 
magyarországi kisebbség orszá-
gos önkormányzatainak vezetői-
vel találkozott  a Parlament Dele-
gációs Termében. Az Országgyű-
lés elnöke elmondta, hogy szep-
tember második felében lenne 
indokolt minden évben összeülni 
a lényeges kérdések megvitatásá-
ra. Ezek között  említett e például a 
kisebbségek életét leginkább befo-
lyásoló jogszabályok á  ekintését, a 
fi nanszírozás kérdését, amelyben 
szerinte egyfajta normativitás felé 
kellene elmozdulni. Szili Katalin 
szerint kedvező lenne, ha az októ-
ber elsejei választások után ki-
használnák a lehetőséget egy új-
fajta, a mostaninál szorosabb 
együtt működésre az Országgyű-
lés és a kisebbségi önkormányzat-
ok között . Emlékeztetett  arra is, 
hogy ezek az önkormányzatok az 
utóbbi tizenkét évben valóságos önkormányzatok-
ként működtek, ami jelentős előrelépés a kulturális 
autonómia megvalósulásának folyamatában. Egy hi-
ányzó kérdés van még, ez pedig a parlamenti képvise-
let ügye, amit egy leendő alkotmányozási folyamat 
részeként kell megoldani – tett e hozzá.

A tanácskozás résztvevői elismerően szóltak a 
mostani megbeszélésről, és a nemrég elfogadott  
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kisebbségi törvényról, amit sokan átt örésként ér-
tékeltek. Kolompár Orbán, az Országos Cigány 
Önkormányzat elnöke a többi között  arról beszélt, 
hogy a parlamenti választások óta javult az OCÖ 
és a kormány viszonya. Kiemelte, hogy a roma-
ügyet nem politikai, hanem szakmai alapon kezeli 
a kormány. A német országos önkormányzat ve-
zetője, Heinek Ott ó annak fontosságát emelte ki, 

hogy a kisebbségi szervezetek 
munkája hosszabb távon tervez-
hető legyen: ne pályázati pénzek-
ből és egyéb forrásokból kelljen 
például intézményeket fenntarta-
ni.

Elhangzott  még, hogy szük-
séges a párbeszéd a választójogi 
törvényről, amelynek módosítá-
sa pozitív elmozdulás, de a célo-
kat nem mindenben teljesített e. 
Néhány hozzászóló emellett  az 
etno-biznisz veszélyére hívta fel 
a fi gyelmet. A találkozón részt 
vett  Kaltenbach Jenő ombudsman 
és Heizer Antal, a Nemzeti és Et-
nikai Kisebbségi Hivatal elnöke 
is.Bajtai László felvételei

Szili Katalinnál a hazai kisebbségek képviselői


