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Tisztelt Holgyeim es Uraim! Ket-harom mondatot
szeretnek esak mondani. A VMDK tobbszor foglalko-
zott a magyar nemzeti tanaes megalakulasaval kapeso-
latos gondokkal, kerdesekkel, problemakkal, es ugy
gondoljuk, bogy a magyar nemzeti tanaesot meg kell
alapitani, azonban nem ezen a m6don. Ugy gondoljuk,
mivel ugyis lesznek altalanos vaIasztasok szeptember-
ben (haj61 tudom), addig a 19. szakasz 13. bekezdese
alapjan meg kellene pontosan hatarozni, es szovetsegi
parlamentnek meg kellene hozni a torvenyt, hog)Ta
nemzeti tanaesot hogyan kellene megalapitani.

A jelenlegi, tehat a 24. szakaszban el6latott valasz-
tits akkor lehetett volna elfogadhat6, hogyha ket-
harom-negy ev all meg rendelkezesre az altalanos va-
lasztasokig. Mi most nem elegge demokratikus m6don,
tehitt nem titkos valasztason megvalasztott nemzeti
tanaesot akarunk Ietrehozni a 24. szakasz alapjan. Ezt
mi nem tudjuk elfogadni, es ugy gondoljuk, bogy az
elnoki posztra kiirt valasztasokon Szerbiaban (altalanos
valasztasokr61 van sz6, amelyen mindenkinek alkalma
es kotelessege lesz megjelenniaz urnak eI6tt), a legde-
mokratikusabb m6don valaszthatjuk meg a nemzeti
tanaesot.

Ketelyeinket az is noveli, bogy a 24. szakasz utols6
bekezdese azt mondja, bogy 30 napon bellil kellett vol-
na kihirdetni ezt a miniszteri rendeletet. A miniszteri
rendeletet azonban nem hirdettek ki harmine napon
belli!. Most mar a kilenevenedik, szazadik napnaI va-
gyunk. Tehat tOrvenyes m6don miniszteri rendeletet
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mar nem lehet kihirdetni. Es en ugy gondolom, hogy itt
most nem arr6l kellene vitatkozni, es nem arr6l kellene
beszelgetni, hogy az ismertetett program alapjan kinek
hillY elektora lehet, hogyan, milyen alairas alapjan sib.
Ezt az egeszet el kellene felejteni, es arra kellene ossz-
pontositani a figyelmet, hogy a keszUl6t6rvenyben mi
szerepeljen, es a t6rvenyt millet el6bb hozza meg a szo-
vetsegi kepvisel6haz.

Csak akkor tudunk pontosan eljarni, es esak akkor
lesz mindenki szamara demokratikus es politikailag
elfogadhat6 a tallies megvalasztasa, ha azt t6rvennyel
rendezziik. Annal is inkabb, mivel a miniszter elmu-
lasztotta, hogy harmine napon belUl kihirdesse a t6r-
venyt. Ha jogallamban eliink, akkor nyilvanval6an a
miniszternek is vannak kotelezettsegei, s ha elmulasz-
totta kihirdetni a t6rvenyt, akkor bizony az alkotmany-
bir6sagnal ez ellen panasszallehet elni.

Tehcit azt javaslom, hogy masban gondolkozzunk,
maskeppen, es ne azt pr6baljuk megesinalni, hogy ki
Mny kepvisel6t es milyen politikai er6t tud citmenteni,
hanem tegyiik igazza, demokratikussa, szabadda a'va-
lasztasokat a magyar nemzeti tanaesba, mert meg egy-
szer hangsulyozom, egy h6nappal az altalanos valaszta-
sok el6tt ertelmetlen ily m6don nemzeti tanaesot letre-
hozni. Haesak nem azt akarjuk, hogy a mar megIev6
akarat megkovesedjen az elkovetkez6 negy evben.
Szamunkra ez politikai okokb61nem fogadhat6 el. Ugy
gondoljuk, hogy altalanos valasztasokon, titkos va-
lasztassal kell a nernzeti tanaesot megvalasztani. Ha
esak ket ev mulva volnanak a valasztasok, vagy harom
ev mulva, vagy mas helyzetben lennenk, akkor ezt a
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m6dot is termeszetesen el tudmim fogadni, de itt alig
egy h6nap kiil6nbseg lehet az elektorok titjim megva-
lasztott nernzeti tanacs felallasa k6z6tt es az igazab61
demokratikus titan fela1l6 nemzeti tanacs esetleges
megvalasztasa k6z6tt.

K6sz6n6m szepen!


