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KorheCITamas eloadasa
Igen tisztelt Holgyeim es Uraim! Tisztelt elnok urak
es elnok asszonyok, pOspokurak, fokonzul ur!
Engedjek meg, bogy sok szeretettel es nagy tisztelettel OdvozoljemOnoket, es a tovabbiakban f6lvazoljam rovid eloadasomnak a szerkezetet, tartalmat.
A szervezok arra kertek rei, bogy a leheto legvilagosabban, a legtomorebben ismertessem a leendo Magyar Nemzeti Tanacsra vonatkoz6 jogi rendelkezeseket, kOlonostekintettel a nemzeti tanacsok megvalasztasanak m6djara es szabalyaira.
En megpr6balom minden tekintetben ehhez tart ani
magamat, annak ellenere, bogy meg vagyok r6la gyozodve, bogy Onok koziil sokan kello ismeretekkel es
informaci6kkalrendelkeznek a nemzeti tanacsr61,az azt
szabaIyoz6jogi keretekrol, illetve azok megvalasztasar61.De mielott meg raternek a hataIyos es keszOlojogi
rendelkezesek ismertetesere, engedjek meg, bogy egy
rovid bevezetot tartsak.
Mint az onok szamara is ismeretes, tObbmint harem
h6nappal ezelott a Szovetsegi Kepviselohaz mindket
tanacsa megszavazta es elfogadta a nemzeti kisebbsegek vedelmerol sz616szovetsegi tOrvenyt.Ez a tOrveny
kiilon rendelkezeseiben szabalyozza a mai jogrendszeriinkben teljesen uj nernzeti tanacsok intezmenyet,
amelyeket mint a nernzetisegi onkormanyzat intezmenyeit definialja a tOrveny. S rendelkezik bizonyos szabalyokkal, amelyek ennek a nernzeti tanacsnak a megvalasztasara vonatkoznak.
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Ezzel a tOrvennyel kapesolatban, beleertve a nemzeti tanaesokra vonatkozo szabalyokat is, gyakorlatilag
a legkiilonfelebb minositesek hangzottak el a hazai, s
kiilOnosena hazai magyar politikai kozvelemenyben. A
meltato minositesektol kezdve, tehat a kitiino osztalyzatot megjelenito minositesektol kezdve, amelyek azt
hangsulyoztak, bogy a tOrveny uj korszakot jelent a
hazai kisebbsegvedelem torteneteben, egeszen a legelmarasztalobb velemenyekig, addig, bogy ez a tOrveny
nem is tOrveny,ez a tOrvenyaz egvilagon senkinek nem
ad semmi jot, es gyakorlatilag a szerb hatalom szemfenyveszteserolvan szo.
Ezek a minositesek altalaban azon tOn~svonalmenten alakultak ki, bogy szemelyesen ki vett reszt a torveny elokesziteseben, kinek a meghirdetett elveit sikeriilt ervenyesiteni a torveny meghozatalakor. Ez a tabor
altalaban pozitivan minositette a tOrvenyt. Azok a szemelyek, szervezetek es egyenek, akik viszont kimaradtak barmilyen oknal fogva a tOrveny elokeszitesebol,
akiknek nem sikeriilt elkepzeIeseiket tOrvenyeikke formalniuk azok altalaban poeskondiciztak, tamadtak a
tOrvenyt.
En nem kivanok most ezen a helyen egyetien egy
minositest gem elmondani errol a torvenyrol. Nem kivanom azt mondani, bogy az egyik vagy a masik tabornak van-e igaza, annak ellenere, bogy en egyertelmiien
az egyiktaborhoz tartozom.
Velemenyem szerint parttalan es meddo lenne, ha
tovabb folytatnank ezeknek a mindenki altal megismert
minositeseknek az ismerteteset. Szerintem itt es most
nines helye egyetlen olyan felszolalasnak gem, amely
20
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azzal foglalkozna, bogy ez a tOrveny milyen j6, milyen
hasznos, vagy bogy milyen rossz, milyen esapnival6 es
milyen poesek.
Nemesak azert, mert a szembenall6k az elmult haram h6napban egy eentivel gemtudtak k6zelebb hozni a
sajat velemenytikh6z, bogy a kiasott 16veszarkok nem
k6zeledtek egymashoz, a velemenyek megesontosodtak, hanem azert, mert ennek az egvilagon semmi ertelme sines. A tOrvenyt elfogadtak, a tOrveny hatalyos
jog, tetszik ez nelrunk vagy nem tetszik, lehetett volna
jobb, nem lehetett volna jobb. Nekunk az adott keretek
k6z6tt kell ezen a tanaeskozason es megannyi mas
megbeszelesen es egyeztetesen megtalalni annak a
m6djat, bogy mikent tudjuk k6z6s er6vel, a k6z6ssegunk javara es boldogulasara hasznositani mindazokat
az uj lehet6segeket, amelyeket ez a tOrvenya szamunkra biztoslt. Hiszen egy dolog mindenkeppen tenykent
tarthat6 szamon, bogy uj id6szamitas kezd6d6tt a tOrveny joger6re emelkedesevel, hiszen a hatalyos jogrendszeriinkben megjelent a nemzeti tanaes fogalma es
a kisebbsegi 6nkormanyzatra, a kisebbsegi kulturalis
auton6miara val6 jog. Ez egy elvitathatatlan eel, teny,
hiszen a kiralyi Szerbiaban, a kiralyi Jugoszlaviaban, a
szocialista Jugoszlaviaban es a rendszervaltas utani
Szerbiaban is, ez a jog nem letezett. Ez az intezmeny
nem letezett. Volt ugyan ldeiglenes Nemzeti Tanaes,
volt szandzsaki Bosnyak Nemzeti Tanacs, de azok a
nernzeti tanacsok a jogrendszeren kiwI eltek, s lettek
letrehozva. Gyakorlatilag illegalisak voltak, annak ellenere, bogy senkit nem szankcionaltak a letrehozasaval
kapcsolatban.
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Velemenyem szerint, aki min6siteni szeretne a tOrvenyt, annak a legjobb lenne, hogyha elolvasna a Kisebbsegi Miniszteriurnnak azt a kiadvanyat, amely tartalmazza a kiilonboz6 orszagokban meghozott hataIyos
kisebbsegi tOrvenyeket es osszevetheti ezzel a kisebbsegi tOrvennyel, es megallapithatja, j6, vagy rosszabb,
mint masok tOrvenyei, tObbet ad, vagy kevesebbet ad.
Szerintem, mi nem ezzel kell, bogy foglalkozzunk.
Arnivel nekunk itt foglalkoznunk kell, az az, bogy
mikent tudunk letrehozni egy olyan magyar nemzeti
tanaesot, amely ke1l6keppenreprezentativ lesz, amelyben megjelenik mind az az er6 es poteneiaI, amire ez a
kozosseg ebben a pillanatban meg kepes. Meg kene
hatarozni, bogy kiket szeretnenk latni egy ilyen nernzeti
tanaesban, es meg kene hatarozni, bogy milyen feladatokat szeretnenk erre a nernzeti tanaesra raruhazni, milyen feladatokat kerunk az allam reszer61ezen nemzeti
tallies szamara. Err61van ertelme beszelni, err61kell is
beszelni.
En azonban nem azt a tisztet kaptam, bogy ezekr61
a dolgokr61 vitatkozzak. Arnit nekem most ismertetni
kell, az az, bogy a torveny vegul is hogyan definialja a
nernzeti tanaesot, es azt, bogy milyen szabaIyok altal
vaIaszthat6, hozhat6 letre ez a nernzetitallies.
A tOrvenydefiniei6jaertelmeben a nernzeti tanaeson
keresztul val6sul meg a nemzeti kisebbsegek onkormanyzata, a kultura, a tajekoztatas, az oktatas es az
anyanyelv hasznalata teruleten. Ez a nemzeti tallies
kepviseli a jog erejenel fogva a kozosseget, ebben a
negy szferaban. Ez a tallies vesz reszt az allarnidonteshozatal folyamataban ebben a negy szferaban es ona1l622
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an hoz donteseket ebben a negy szfeniban. Intezmenyeket alapit ezen teIiileteken es fenntart intezmenyeket
ezeken a teIiileteken. Az allam ezeken a teIiileteken
sajat allami hat6sagi jogkoreib6l atruhazhat a nernzeti
tanacsokra hataskoroket.
A nernzeti tanacs a szovetsegi torveny erejenel fogva meghataroz6 szerepet jatszik a nemzetisegi tantervek elfogadasanal es kidolgozasanal. A nernzeti tanacs
jogi szemely. Koltsegvetesb6l, allami koltsegvetesb6l, s
adomanyokb6l el, att6l fugg6en, bogy milyen hataskoroket lat el.
Tehat, amennyiben allami intezmenyeket vesz at,
abban az esetben az allam kUlOnkoltsegvetesi eszkozoket bocsat rendelkezesere.
A torveny e16latjaes e16irja,bogy a jov6ben kUlon
tOrveny fogia szabalyozni a nernzeti tanacsok megvalasztasanak a m6djat. Ugyanakkor, ugyanez a tOrveny,
az atmeneti rendelkezesek kozott, e16irja,bogy mikent
hozhat6k letre a nemzeti tanacsok ezen kUlon tOrveny
meghozatalaig. Tehat lehet6seget biztosit arra, bogy a
nernzeti kozossegek meg a kUlon torveny elfogadasa
e16tt is letrehozzak a nernzeti tanacsaikat es ezen keresztiil meghatarozzak a kisebbsegi onkormanyzatnak a
formajat es tartalmat.
Maga a kisebbsegi tOrveny idevonatkoz6 rendelkezese e16irja,bogy a nernzeti tanacsokat elektori gyiiles
vaiasztja meg. Tehat nem kozvetlen valasztas utjan
tOrtenik a kUlOntOrveny elfogadasaig a nernzeti tanacsok megvalasztasa, hanem elektori gyiilesek altal.
Az elektori gyiilesekre vonatkoz6 szabalyokat a
torveny csupan nagyon kis mertekben tartalmazza, es
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felruhazza a Szovetsegi Kisebbsegi Miniszteriumot,
bogy miniszteri rendeletben lassa ela az elektori gyiilesekre vonatkozo reszletes szabalyokat. Maga a tOrveny
csupan azt definiaIja, azt is aItalanossagban, bogy kik
lehetnek elektorok ezen a nernzeti tanacs vaIasztason.
A kovetkeza kategoriakrol van szo: elektor lehet minden nernzeti part vagy koalicioban megvalasztott tartomanyi, koztarsasagi vagy szovetsegi nepkepvisela.
Ugyanakkor elektor lehet minden nem nemzeti tanacs
szineben megvaIasztott kepvisela is, aki beszeli az adott
kisebbseg nyelvet, es aki az adott nernzeti kisebbseghez
tartozik, tartozonak vallja magat. Ugyancsak elektorkent jelenhet meg az elektori gyiilesen minden onkormanyzati tanacsos is, aki kisebbseghez tartozik, tehat az
adott nemzeti kisebbseghez tartozik, annak vallja magat, es olyan onkormanyzat teriileten vaIasztottak meg,
ahol az adott nernzeti kisebbseg nagyobb szamban el es
nyelve hivatalos hasznalatbanvan.
Vajdasagban, emlekeztetni szeretnem onoket, tObb
mint harminc onkormanyzat teriileten van magyar nyelv
hivatalos hasznaIatban, tehM ezen onkormanyzatokban
megvaIasztott magyar nernzeti tanacsnokok reszt vehetnek az elektori gyiilesen.
Ezen kiwI elektor lehet minden olyan nemzetisegu
polgar, aki magat magyarnak vallja es akinek a jeloleset
egy nernzetisegi civil szervezet, egylet tamogatja annak
kepvisela testiiletenek hatarozataval. Tehat minden
egyes kultunllis es egyeb civil szervezet jelolhet kozgyiilesereven egy elektort.
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Mivel tudjuk, hogy tObb szaz magyar egyesulet van
Vajdasag teruleten, ez valahol potencialisan tObb szaz
elektort is jelenthet.
Ezen kiwI, tehat ezen a harom nagy kateg6rian kiwI elektor lehet minden olyan magyar nernzetisegii
valaszt6polgar, akit legalabb szaz magyar nernzetisegii
valaszt6polgar tamogat alairasaval az erre a celra e16relatott iirlapon.
Tehat minden nernzetikozosseg ezen elektorok altal
valaszthatja meg a nernzeti tanacsat. Tehat vannak
olyan elektorok, akiknek mar ma ismeretes a neve tisztsegtik folytan. Az 6 szamukra csupan jelentkezniuk ken
az elektori gyiilesre. Es vannak olyanok es lesznek
olyanok is, remenyeink szerint tObb szazan, akik kozvetlenul a magyar civil szervezetek, azok tagsaga, illetve a magyar valaszt6 polgarok ahal jutnak abba a helyzetbe, hogy reszt vehetnek az elektori gyiilesen.
Most raternek annak a szabalyzatnak a tartalmara,
annak a miniszteri rendeletnek a tartalmara, amely
reszletesen is szabalyozza az elektori gyiilesek miikodeset, az ott megjelen6 valasztasi rendszert.
Exkluziv informaci6kent kozlom onokkel, ez a sajt6ban meg nem jelent meg, hogy Rasim Ljaji6 szovetsegi miniszter mult heten alairta, kezj~gyevel enatta a
miniszterirendeletet, es ennek megjelenese val6sziniileg
az el6ttunk an6 heten varhat6. Megjelenesevel hatalyos
lesz, megjelennek azok az iirlapok is, amelyeken a magyar nernzetisegii valaszt6polgarok tamogatasat is igenyelhetik. Ezek magyar nyelven is megjelennek, tehat
magyar nyelvii iirlapok allnak majd rendelkezesre a
polgarok szamara, hogy gyiijtsek az alairasokat.
25

STRATEGIAI FUZETEK

- 2.

A miniszteri szabalyzat tObb h6napos kesessel jelenik meg, tehilt a jovo heten. Harmincnapos hataridot
liltott elo a tOrveny arra, bogy a miniszterium megalkossa es megjelentesse ezt a szabalyzatot. Sajnos ez a
hatarido tObb h6nappal elcsuszott. Ennek a csuszasnak
nagyon kiilonbozo okai vannak, vannak publikus es
kevesbe publikus okai. En megemlitenem ezek kozott
az okok kozott azt, bogy a miniszterium ezzel a szabaIyzattal kapcsolatban szervezett egy eleg szeles korn
tanacskozast. Ezen a tanacskozason felkert mindeD
nemzetisegi szervezetet, ertelmisegit, bogy javaslataikkat jaruljanak hozza a tervezet javitasahoz. Reszben
ezen javaslatoknak a beepitese, megvitatasa okozta az
idoelto16dast.Sajnos el kell arulnom, bogy maga a szovetsegi kormanyon bellil meglevo ellenszel is nagyon
sokban hozzajarult ahhoz, bogy mindezidaig ez a szabaIyzat nem latott napvilagot.
Ugy liltszik, bogy az ellenszelet sikerult lekiizdeni,
es mondom, bogy a jovo het folyaman vilrhat6, bogy
publikus lesz a szabalyzat szovege.
Ennek ellenere veszem a biltorsagot, es onokkel ismertetem azt, bogy mit is tartalmaz ez a szabalyzat,
melyek azok a reszletes szabalyok, amelyek az elektori
gyiilesmegvalasztasara vonatkoznak.
Mindenekelott nyomatekositani szeretnem, bogy
nernzeti tanacsot vaIasztani nem kotelezo. Tehat gem a
kisebbsegi tOrveny, gem ez a szabalyzat nem latja elo,
bogy egy nernzeti kozossegnek meg kell vaIasztania,
letre kell hoznia nernzeti tanacsat. Val6szinii, lesznek
olyan nernzeti kisebbsegek, amelyek annak ellenere,
bogy el vannak ismerve, nem lesznek kepesek vagy nem
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akarjak megvalasztani nernzeti tanacsaikat, s nem kivannak elni a nemzeti onkormanyzathoz val6 joggal,
amit ugye kizar6lag a nemzeti tanacsok intezmenyein
keresztiillehet megval6sitani.
A masik fontos informaci6, hogy mindossze egy
nernzeti tanacsot lehet valasztani, tehat a szabalyzat es
a t5rveny is kizarja, hogy megjelenjenek konkurens
nemzeti tanacsok, es ennek erdekeben a miniszteriumnak megfelel6 koordinatori szerepe van es lesz a nemzeti tanacsok megvalasztasaban.
A szabalyzat el6szor is pontositja, hogy mikent legitimaIhatjak magukat azok az elektorok, akiket mar a
t5rveny meghataroz mint elektorokat.
El6szor is kezdjiik lentr61 felfele. Azok az elektorok, akik a magyar nernzetisegii polgarok tamogatasaval kivannak legitimitast szerezni, azok ezt ugy tehetik
meg, hogy a miniszteriumokhoz beny6jtott jelentkezesiikhoz, amelyen feltiintetik, hogy magyar nemzetisegiinek tartjak magukat, es reszt kivannak venni a magyar
nemzeti tanacs megvaIasztasaban, csatolniuk ken legalabb szaz kit5ltott iirlapot, amelyen ezeket a tamogat6
alainisokat csatoljak, tehat azokat a kit5ltott iirlapokat
amelyeken fel vannak tiintetve a tamogat6k es a tamogatottak szemelyes adatai. Ezeket csatolni kell a jelolesiikhoz.
A nernzetisegi szervezetek, illetve civil szervezetek,
illetve egyletek aItal tamogatott elektoroknak ugyancsak a nyilatkozatukon kiwI csatolniuk ken a kozgyiilesnek a .hatarozatat, tehM a civil szervezet kozgyiilesenek a hatarozatat, amellyel 6ket jelolik elektomak a
leend6 elektori gyiilesre.
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A kepvise16knek es tamicsnokoknak ugyanesak
esatolniuk kell a nyilatkozaton tul az igazolast arr6l,
bogy kepvisel6k, illetve tanaesnokok. Tehat ezt a kepvisel6hazak szakszolgalatai, illetve az onkormanyzatok
szakszolgalatai adjak ki.
Ezen tul a nem magyar partokba bejutott tanaesnokok, kepvise16k szamara szOkseges egyfajta igazolast
adni a nyelvtudasukr6l is. Ezt megtehetik szemelyes
nyilatkozattal is. Ezen kiwI iskolai igazolasokkal is,
oklevelekkel, stb.
Tehat ez az a m6d, ahogy a tOrvenymeghatarozza,
bogy mikent nyerik ellegitimitasukat, azaz mikent legitimaljak magukat azok a kateg6riak, akik elektorkent
jelenhetnek meg.
Hogy indithat6 el az egesz elektori gyiiles megvalasztasanak a folyamata? Ez ugy indithat6 el, bogy kiilonboz6 nagysagu kozossegek eseteben kiilonboz6
szamu elektor, de most esak a magyarokr61 beszelek,
tehat a magyarok eseteben otven, legkevesebb otven
elektor keri a nernzetitanaes megvalasztasanak helyer6l
sz6l6 elektori gyiiles osszehivasat es id6pontjanak
meghatarozasat. Tehat ameddig ez az otven elektor
nem kezdemenyezi az elektori gyiiles megvalasztasat,
addig nem lehet elektori gyiilest tartani. Amennyiben ez
az otven elektor benylijtja a kezdemenyezeset, abban az
esetben harminenapos hatarid6n bellil a miniszter meghatarozza az elektori gyiiles helyet es id6pontjat. Ez az
id6pont azonban a dontest6l szamitott harmine, legkevesebb harmine, legtobb 120 napon bellil kell, bogy
legyen. Tehat ha ma hozna meg a miniszter a hatarozatat, vegzeset, abban az esetben legkevesebb harmine
28
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nap mulva lehetne megtartani az elektori gylilest, de
legt6bb 120 napon beliil. Tehat, igy indithat6 meg ez a
folyamat. Most ebben az idoszakban lehet gylijteni az
alainisokat, meg lehet tartani az egyleteknek a k6zgylileset, illetve ebben az idoszakban a kepviselok, tamicsnokok beszerezhetik a kello igazolast, es kervenyiikkel
fordulhatnak a miniszteriumhoz. A miniszterium rendszerezi ezeket a kervenyeket, ellenorzi az esetleges
hamisitasokat, visszaeleseket, ugye, mert egy szemely,
egy egylet csupan egy je16ltet tamogathat. Tehat nem
tOrtenhet meg az, bogy egy egylet mondjuk harom
elektort szeretne javasolni, illetve, bogy egy szemely .
mondjuk tiz jel61tnek alairja a je161est,ezzel gyakorlatilag ervenyteleniti a sajat tamogatasat.
A miniszterium ezeket szamit6gepbe fogja vinni es
ellenorzi az esetleges visszaeleseket, s miutan ez megt6rtent, mindenkit kiertesit, bogy reszt vehetnek az
elektori gylilesen.
Az elektori gyliles akkor miik6dhet, hogyha az
elektoroknak legalabb a fete megjelenikezen az elektori
gylilesen,tehat azoknak, akik bejelentkeztek a miniszteriumban, legalabb a fete megjelenik. Illetve, abszolut
szamban a magyarok eseteben legalabb szaz elektomak
jelen kelllennie.
Most ratemek arra, bogy mely szabalyok vonatkoznak maganak az elektori gylilesnek a miik6desere. Az
elektori gyliles t6bbsegi d6nteshozatallal hozza meg a
d6nteseit, nyilvanos szavazason, kiveve a valasztast,
amelyk6telezoen titkos szavazason dol el.
A valasztasi rendszerrol annyit kell tudni, bogy az
elektori gylilesen az elektoroknak legalabb az egyne29
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gyede allithat vaIasztasi listat. Tehat listan reszaranyos
szavazasr61van sz6, ami azt jelenti, bogy az elektori
szavazatok megoszlasanak aranyaban tOrtenik a nemzeti tanacs tagjainak a megvaIasztasa. A magyar nemzeti tanacsnak harmincot tagja van. Tehat amennyiben,
mondjuk ra, ezer elektor vesz reszt az elektori gyiilesell, ebb61az ezer tagb61otszazan raszavaznak az egyik
listara, abb61a listab61akkor a fele jut be, tehat 17 vagy
18 jelOltjut be a magyar nemzeti tanacsba. Ez reszaranyon alapul6 vaIasztas, teheit nem tortenhet meg, bogy
a gy6ztes besopri a gy6zelmet teljes egeszeben, tehat
meg akkor is, ha ketharmados tamogatottsagot elvez
egy politikai opci6, akkor is megjelenhet a nemzeti tanacsban erejevel aranyosan a kisebbik opci6. Tehat sok
vaIasztasi rendszert61 elter6en, ahol a gy6ztes gyakorlatilag egyeduralmat szerezhet a nemzeti tanacsban, itt a
miniszterium arra az allaspontra helyezkedett, bogy
nem kene kizarni a kisebbsegi opci6kat ebb61 a rendszerb61,es bogy minden opci6, amely legalabb egy kimutathat6 jelentekeny tamogatottsaggal rendelkezik a
kozossegen bellil, ott tudjon lenni, meg tudjon jelenni
az elektori gyiilesen,es be tudja juttatni a sajeitjeloltjeit
a nemzeti tanacsba.
Termeszetesen, a leger6sebb opci6 az tovabbra is a
leger6sebb marad, de nem lesz egyeduralma a nemzeti
tanacson belli!.Tehat nagyjab61egy csokorba fonva igy
neznenek ki ezek a szabalyok, amelyek a nemzeti tanacs
megvaIasztasara vonatkoznak. Ezen az elektori gyiilesell egy valasztasi bizottsagot hoznak letre, jegyz6konyvet vezetnek, es ez a vaIasztasi bizottsag szamlalja
ossze a szavazatokat es veglil is ez donti el, bogy me30
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lyik lista hany szavazatot kapott, es ezzel aranyosan
hany nemzeti tanacstagot juttatott be a nernzeti tanacsha.
Amit rneg fontos elrnondani,bogy az elektori gyiiles
elnokloje az, aki osszehivja a nernzeti tanacs alaku16
uleset es elnokol azon a rnunkaelnokseg rnegvalasztasaig, illetve a rnandaturnokhitelesiteseig.
TehM nagyjab61ezek azok a szabalyok, arnelyeket
az elektori valasztasra vonatkoz6 szabalyzat tartalrnaz.
Ezzel nern is rabolnarn tovabb az idejuket, es rernelern,
bogy sikerult aranylag erthetoen ezeket a szaraz jogi
szabalyokat isrnertetnern.
Koszonorn a figyelrnuket!
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