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Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában 2012. november 6-án „A 
nemzetiségi jogok érvényesülésének néhány aspektusa” címmel igen 
tartalmas és informatív műhelybeszélgetés zajlo� . Dr. Szabó Máté, az 
Alapvető Jogok Biztosa meghívására az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, a Közigazgatási és Igazgatási Minisztérium képviselői, kor-
mányhivatalok vezetői, városok polgármesterei, a Szlovén Országos 
Önkormányzat elnöke, nemzetiségi oktatási és közigazgatási szakem-
berek, valamint civil szervezetek képviselői mondták el tapasztalatai-
kat a nemzetiségi jogok elméleti és gyakorlati érvényesüléséről. 

A műhelybeszélgetésbe a nemzetiségek országos és helyi önkormány-
zatainak elnökei, képviselői, civil szervezetek vezetői s tagjai, de a téma 
iránt érdeklődő más személyek is bekapcsolódtak. Ahogy elmondták: 
igen sok új és hasznos információval gazdagodtak a nap során. 

Folyóiratunk mellékletben adja közre az elhangzo�  előadásokat. 
Több hozzászóló felvetésében olvasható például a nemzetiségi szerve-
zetek azon gondja, hogy a 2014-es választásokon közhasznú civil szer-
vezetek állíthatnak jelöltet. Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolato-
kért Felelős Államtitkárságának helye� es államtitkára azonnal reagált 
a felvetésre. Az országgyűlés az alaptörvény-ellenességet – melyet az 
ombudsman is megkifogásolt – a törvényi rendelkezés módosításával 
orvosolta. Az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jog-
rendszer túlszabályozo� ságának megszüntetése érdekében szükséges 
technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvény 79. § (1) 
bekezdésében: a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választások ki-
tűzésének napján a 2. § 14. pontja már akként lép hatályba, hogy a 
választások során nemzetiségi szervezet: a párt és a szakszervezet ki-
vételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan 
egyesület, amelynek alapszabályában rögzíte�  célja az e törvény sze-
rinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. Így tehát nem lesz 
feltétel, hogy csakis a közhasznú jogállással rendelkező szervezet állít-
hasson jelöltet a választásokon. 

Olvasóink fi gyelmébe ajánljuk a Barátság Mellékletét, mely sok 
hasznos információval, ténnyel, ada� al szolgál az érdeklődőknek.
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