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A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 

Wolf art Jánossal, a hivatal elnökével 
beszélget Frigyessy Ágnes 

A Berzsenyi Társaság szervezésében május 3 -5 közöt t Keszthelyen Kisebbségi 
magyar sajtó és tömegtájékoztatás Európában, nemzetiségi sajtó és tömegtájékoztatás 
Magyarországon címmel tudományos tanácskozást tartot tak. Beszélgetésünk itt 
készült. 

• Mikor alakult a Kisebbségi Hivatal? Előtte pótolta-e ezt valami? 
A rendszerváltásig hármas bontásban működtek : a pár tközpontban valamelyik osztályon 

volt egy munkatárs; a Hazafias Népf ron tban dolgozott egy munkatárs és a Művelődési 
Minisztériumban létezett egy nemzetiségi, önálló osztály. Ez azonban főosztályi rangú sem 
volt. Ezzel azt deklarálták, hogy a témával kapcsolatban csak művelődési feladatról kell 
beszélni, ami nem igaz. A kisebbségek is t i l takoztak ez ellen. így az ő ti l takozásuknak is 
engedve a rendszerváltás előtti utolsó kormány - a Németh-kormány - létrehozta a Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Kollégiumot és hozzá egy titkárságot, amely a kormány tanácsadó 
szerve volt. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkárság vezetője Tabajdi Csaba miniszterhe-
lyettesi rangban, a felügyelője pedig Pozsgay Imre államminiszter volt. Én magam is 
dolgoztam ezen a titkárságon, amely a rendszerváltással, az új kormányalakítással fe lbom-
lott, és létrejött helyébe két új egység. Az volt a tapasztalat, hogy jó dolog azonos elv, 
értékrend alapján kezelni a határon túli magyar kisebbségek és a hazánkbeli nemzeti és 
etnikai kisebbségek ügyét; mégis, tartalmilag elkülönülnek egymástól. Ezért a két terület az 
államigazgatás szintjén szétvált és létrejött a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek ügyét állami 
szinten gondozó, kormányzati feladatokat elvégző Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal. 
Ez a hivatal 1990. augusztus 30-ai kormányrendelettel jött létre. 

• Mi a feladata? 
Tartós kapcsolatok kialakítása a nemzetiségi szervezetekkel. Közvetítsen a kormányszer-

vek között , koordinálja a feladatok végrehajtását. Feladata a kisebbségi törvény előkészítésé-
ben való közreműködés . A kormány számára előterjesztéseket készít a kisebbségekkel 
kapcsolatban. Most készítettünk például előterjesztést egy százhúszmilliós költségvetési 
pótigényről. Feladatunk az is, hogy a kisebbségi törvény elfogadása után kidolgozzuk a 
végrehajtási kormányprogramot , s annak ellenőrzését. De ide tartozik a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért elnevezésű kormányalapítvány adminisztrációs, financiális munkája is. 

• Mit támogat az alapítvány ? 
Olyan privát ötleteket vagy közösségi kezdeményezéseket, amelyekre nincsen meg a 

költségvetési fedezet sem az egyes szaktárcáknál, sem a helyi önkormányzatoknál ; mégis 
nagyon fontosak egy adott kisebbségi közösség számára. Például gyermek olvasótáborok, 
diákcserék, külföldi utazások, egy-egy festő vagy író műveinek a megjelentetése, kiállítások 
rendezése, egyházi rendezvények és így tovább. 

• A kisebbségi törvény mikorra várható ? 
Reményeink szerint ősszel a parlament elé kerülhet. A politikai alapelvekben van egy 

alapvető megegyezés a nemzetiségi szervezetek által létrehozott Kisebbségi kerekasztal és a 
Kisebbségi Hivatalunk között . A Nemzetiségi kerekasztal időt kért, a hivatal erre türelmet 
jelzett és adott. A szakértői egyeztetés van hátra, utána lehet a parlamenti pártokkal 
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egyeztetni. Olyan törvényt szeretnénk, amely egyszerre felel meg az európai jogrend 
követelményeinek, az európai normáknak; a helsinki záróokmányban foglalt és az utótalál-
kozókon aláírt chartáknak, kisebbségekre vonatkozó nyilatkozatoknak. Ugyanakkor nem 
életidegen, tehát a hazai kisebbségek viszonyaiból indul KÍ, a velük kapcsolatos feladatokból. 
Nincs igazán minta, nincs modell. Ausztriában van egy népcsoporttörvény, amely elég laza 
megfogalmazású, nem elég részletes szabályozású. Ezzel az itteni kisebbségek nem elégedné-
nek meg. O k garanciákat, állami kötelezettségvállalást szeretnének a deklarált jogok mögöt t 
látni. A másik oldalon, a kormány elveiben szerepel egy nagyfokú autonómia, a kisebbségek 
önkormányzatisága, a kulturális autonómia. A kisebbségek szeretnének minél több közha-
talmi jogosítványt megkapni és gyakorolni. 

• Lehet-e összehasonlítást végezni, mennyi anyagi támogatást kaptak a kisebbségek az 
előző rendszerben és mennyit kapnak most? 

Összeségében nem lehet, mert nem tudom megmondani , hány forint , hány fillér jut egy 
kisebbségi állampolgárra úgy, mint magyar állampolgár, és mennyit élvez annál a sajátosságá-
nál fogva, hogy német, szerb vagy horvát. Ez eddig nem is különült el, de az új költségvetési 
törvényben már vannak erre utaló jelek. De úgy érzem, a tendencia egyértelműen pozitív. 

• Javult-e a kisebbségi sajtó helyzete ? 
Ma sokkal jobb helyzetben van, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. Erre a kormány külön pénzt 

fordít . Idén először negyvenmilliót szavazott meg a parlament és ehhez a kormány az utóbbi 
napokban még ötvenmilliót tett. A kormány külön alapítványt hozot t létre ötvenmillió forint 
erejéig. A költségvetési törvényben úgynevezett plusz fejkvóta, normatív kiegészítő támoga-
tás van a nemzetiségi oktatást, nevelést végző óvodák és iskolák esetében. Ez gyerekenként 
óvodákban ötezer, iskolákban 14 ezer forint, ami a tartalmi fejlesztést szolgálja. 

• Milyen jogokkal élhetnek még a kisebbségek ? 
Pályázati lehetőségük van a nemzetiségi lakossággal bíró községeknek új induló vagy 

folyamatos beruházásokra, például a nemzetiségi oktatást szolgáló tanterem-bővítési lehető-
ségekre. Ezek új dolgok, az előző költségvetési évben, az előző kormány alatt nem voltak. 
Ezeket persze még lehet bővíteni, de úgy érzem, a nemzetiségek teljes egyenjogúsága, az 
otthonosság kérdése nemcsak pénztől függ. Nemcsak olyan pénzkérdés, amely központi lag 
jelenik meg a költségvetési törvényben, hanem fontos az, hogy ahol élnek, milyen súllyal 
tudnak szerepelni a helyi közéletben, a helyi képviselő-testületben. Mennyit tudnak 
kiharcolni saját céljaikra, hogyan tudnak nyomatékot szerezni érdekeiknek. Minél inkább 
megvalósul az önkormányzatiság, annál inkább lesz a kisebbségeknek esélyük problémáikat 
ott megoldva látni, ahol élnek. Az önkormányzatok szerepe, súlya, felelőssége a kisebbségi 
feladatok megoldásával növekszik és reméltük, ez napi feladat lesz és nem ünnepnapi . 
Nemcsak konferenciák, nemcsak jubileumok és kongresszusok kérdése mindez. Nagyon 
fontos a politika magas szintjén, hogy Antall József miniszterelnök április 24-én fogadta a 
kisebbségi szervezetek vezetőit. Ez lökést, bátorítást kell hogy adjon a kisebbségi szerveze-
teknek és raj tuk keresztül a kisebbségeknek. A napi feladatokat azonban máshol kell 
megoldani. 

„Annak, aki jól megismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdaságát, 
városainak jellegét, a hazai föld szebb lesz, tágabb lesz, tehát kedvesebb is lesz. T ö b b 
féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés és 
több terv, több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó 
legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz 
1, 1942.) 
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