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SzalmaJozsef
A vajdasagi Magyar Nemzeti Tanacs
- kiilonos tekintettel a hataskorere
A. A nemzeti tanacs "Ienni kerdese" es dilemmai
1.
Vajon a Tanacsnak "atruhazott" hataskorrel vagy
onkormanyzati jelleggel kell rendelkeznie?

A nernzeti tamics gondolata nem uj gem Eur6paban
(pt az olaszorszagi Del-Tirol), gem nalunk a Vajdasagban. Intezmenyesitese azonban most nalunk ujra alakul
(azert ujra alakul, mert tenyszeriien es formailag mar
volt az 1990-es evek elejetol, annak alapjan, bogy tagsagat azok a magyar kepviselok kepzetek, akik az altalanos valasztasokon onkormanyzati es parlamenti kepviseletet nyertek) es tolunk, de sokszor nemcsak tolunk
fiigg, bogy milyenhataskorrel, tartalommal es (nemcsak
anyagi ertelemben vett) eszkoztarral fog miikodni. Vajon olyan demokratikus es reprezentativ, legfelsobb
kepviselete lesz-e a vajdasagi/delvideki magyarsagnak,
amely egyreszt nernzeti kisebbsegi kozossegiink alapveto es hosszU taw sorskerdeseivel foglalkozik, masreszt mindennapjaink kozossegi problemaival az oktatag, a tajekoztatas, a kuItura, a gazdasag teren es mas
teriileten. Ugyanakkor nemcsak a problemak donto
csom6pontjainak a feItarasar61,hanem a megoldasokt61
es a hatekonysagt61 is fiigg a tanacs intezmenyenek
letjogosuItsaga, ami nem ketseges, de ertekelese igen.
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Sorskerdeseink alatt ertem tObbekk6z6tt kisebbsegi
k6z6ssegiink alapveto, egzisztencialisjogainak megva16sitasat,elsosorban a k6z6ssegi es az egyeni kisebbsegi jogok ervenyesitesenek a targyalasat az eur6pai emberi jogok Chartaja (R6mai Egyezmeny, 1950 es fuggelekei1)es a kisebbsegvedelmi Chartak, mint az 1995.
evi Kisebbsegvedelmi Charta2, az 1992. evi Nyelvi

1 Egyezmeny - all. sz. Jegyzokonyv
szerintm6dositott- az emberi
jogok es alapvet6 szabadsagjogok vCdelmerol, R6ma, 1950. novo 4.,
m6dositasok es kiegeszitesek: 1970. szept. 21. (3. sZ. Jegyzokonyv),
1971. dec. 20. (5. sz. Jegyzokonyv), 1998. novo 1. (11. sZ. Jegyzokonyv),
amely m6dositja es egyseges szerkezetbe foglalja az Egyezmeny szoveget. (Ld., 2. cikk - a magan es csaladi elet tiszteletben tartasahoz va16
jog, 9. cikk - gyiilekezes es egyestiles szabadsaga., 10. cikk - velemenynyilvanitas szabadsaga, 11. cikk gytilekezes eS egyes1Hesszabadsaga,
17. cikk - a joggal va16 visszaeles tilalma, mely szerint az egyezmeny
egyetlen rendelkezeset gem lehet ugy ertelmezni, hogy az barmely allam,
csoport vagy szemely szamara jogot biztositana az egyezmenyekben
foglalt j ogok es szabadsagjogok megsertesere vagy korlMozasara, 2. cikk
- az 1963. evi 4. kiegeszito jegyzokonyv szerinti 2. cikk - mozgasszabadsag. Az 1952. evi kiegeszito jegyzokonyv szerint 1. cikk (tulajdon vedelme), 2. cikk (oktatashoz va16 jog), 3. cikk (szabad valasztasokhoz
va16 jog). In.: Az Eur6pa Tanacs valogatott egyezmenyei, Consel de
l'Europe-Osiris, Budapest-Strassbourg, 1999,29-63. old.

-

2

Keretegyezmenya nernzetikisebbsegekvedelmerol,Strassbourg,

1995. februar 1. (Id. In. Az Eur6pa Tallacs valogatott Egyezmenyei,
Budapest-Strassbourg, 1999, or. cit., 153-162. old.) melyek 4. cikke
szerint
a ,,1. A felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy valamely
nernzeti kisebbseghez tartoz6 szemely szamara biztositjak a torveny
elotti egyenloseget es a torveny altali egyenlo vedelem jogat. Ebben a
vonatkozasban millden, valamely nernzeti kisebbseghez tartozason alapu16 hatranyos megktllonooztetes tilos." (Negativ diszkrimiruici6 tilalom) ,;l.A Felek kotelezik magukat annak elfogadasara, hogy - ameny-

nyiben sz11kseges- megfelelo intezkedesekethoznak a gazdasagi, a
tarsadalmi,a politikai es a kulturalis elet minden tertiletena nernzeti
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Charta3es mas egyezmenyek szempontjab61.Ezek koze
tartozik a belso jog, ktilOnosenaz emberi es kisebbsegi
jogok harmonizaci6ja, azaz a belso jog kritikai elemzese, tovabba a korabbi antidemokratikus rendszerek altal
okozott kisebbsegi serelmeknek es kovetkezmenyeiknek a targyalasa es elharitasa, a kozossegi es egyeni
vagyon denacionalizaci6ja. Nem kisebb jelentosegilek,
sot strategiai fontossagUak a mindennapi elethez kozelalI6 temak targyalasa, amilyen az iskolaztatasi rendszer
az 6vodat61 az egyetemig, a kozszolgalati tajekoztatas,
a miivelodesi intezmenyek (miivelodesi hazaink, szinhazaink, kozossegi rendezvenyek stb.) helyzetenek targyalasa, a problemak feltarasa es a megoldasi lehetosegeknek a keresese. Nagyon fontos kerdes az eur6pai
normak ertelmeben val6 hataron ativelo kapcsolatok

kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek es a tobbseghez tartoz6k kozotti
teljes es hatekony jogviszony elomozdititsa erdekeben. E tekintetben
keno figyelmet forditanak a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek
sajatos kOriilmenyeire." (Pozitiv intezkedesek). (Az Eur6pa Tanacs
valogatottEgyezmenyei, Budapest-Strassbourg, 1999. Gp.cit. 155. old.)
3 A regionalis vagy kisebbsegi nye1vek Eur6pai Chartaja,
Strassbourg, 1992. nay. 5., melynek 7. cikke (1. bek. b pant) tiltja az
olyan korzeti kozigazgatitsi felosztitst, amely a regionalis vagy kisebbsegi nyelv titmogatitsanak es hasznalatanak akada1yat kepezi, d pontja,
amely a regionalis vagy kisebbsegi nyelveknek a magane1etben es kozeletben, sz6ban es irasban val6 haszna1atat titmogatja, h pontja pedig az
egyetemeken val6 oktatast, 8. cikke az iskola-elokeszitestol az alta1anos, kozepiskolai, szakkozepiskolai kepzesen keresztill egeszen az
egyetemi kepzesig, valamint a tortenelemnek es a kultUranak az oktatitsat iranyozzak elo, amelyet a regionalis es kisebbsegi nyelveken tartanak. (Ld. In. Az Eur6pa Tanacs valogatott egyezmenyei, BudapestStrassbourg, 1999. Gp.cit. 163-168-178. old.)
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szabad es akadalymentes kapcsolattartasahoz val6 jog
ervenyesitese, a tudomany, az oktatas, a kultura, a
konyv- es sajt6termekek, altalaban az informaci6k szabad aramlasa, es kozossegiink egyeni egzisztencialis
kerdeseinek a targyalasa.
Ugyanakkor nemcsak targyalni ken, de hatarozatokat is ken hozni. Ahhoz pedig, bogy a feltart problemakra gy6gyirt talaljunk, sziikseg van hataskorre,
kompetenciara. Nem olyanra, amely adomanyozott es
korlatozott hataskor, hanem olyanra, amely teljes korU
es elengedhetetleniil sziikseges ahhoz, bogy azt mondjuk, sorsunkat keziinkbe vettiik.
H.
A fancies legitimitasa es demokratikus miik6dese.
A fancies 6sszetetele es miik6desi remye.

Ahhoz, bogy a tanacs elegsegesen es eredmenyesen
lassa el feladatat, akar sorskerdeseink, akar mindennapjaink rovid es kozeptaw kerdeseinek a vonatkozasaban, routes a demokratikus legitimitasa, az az alap,
amit kozossegi tamogatasnak neveziink. Ne feliilr61
epiiljon rei, hanem alulr6l epitkezzen, jusson el kisebbsegi tarsadalmunk legeldugottabb falujaig, foglalja magaba nepessegiink valamennyi reteget, kozossegi dolgaink osszes rovid es hosszU taw kerdeseit. Legyen
miikodesi rendje, amely szerint ezeket targyalja, legyen
fontossagi sorrendje, amely szerint ertekeli a problemakat, es legyen hatekonysaga, bogy dontesei ne csak
nyilatkozatokat tartalmazzanak, hanem megoldasi utakat, m6dokat es eszkozoket is. Szakmailag es politika-
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ilag is legyen kenokeppen "reprezentativ". Ne legyen
gem ebben, gemabban egysiku.
Ne legyen az, bogy a tamics osszetetele, amelynek
dolga az annyit hangoztatott oktatas, tajekoztatas,
kultura, gazdasag, ugy alakuljon meg, bogy kizarolag
az ezeket a szferakat reprezental6 civil szervezetek
azonmod burjanzo sokasaga hatarozza meg. A tanacs
letrehozasa kivalthatja, bogy a magyartanarok szovetsege (amely biztos, bogy sziikseges) utan - a pedagogusszovetseg osztodasa reven - letrejojjenek a biologus,
matematika es ki tudja milyen tanarok szovetsege, az
orvosok, jogaszok, mernokok, meg minden mas hivatas
es szakmai szovetseg, s ezek hozzak letre a majdani
elektori struktura civiltarsadalmireszet. Lehet, bogy igy
jo, de az is lehet, bogy nemoigy nem jo azert, mert a
nemzeti tanacs bcizisaa matematikatanarok, a biol6giatanarok stb. lesznek, es a pluralizmust a koztiik levo
diskurzus jelenti, ahelyett, bogy egy pedagogusszovetseg lenne. Dehat a civil tarsadalmi szervezodest nem
lehet es nem is ken megakadalyozni, csak megkerdojelezheto, bogy jo-e az "aki gyorsabb" alapon valo
struktural6das a "mi celb61" helyett. Helyesebb lenne
persze, ha a Magyar Nemzeti Tanacsnak erosebb legitimitasa lenne, s ez akkor lenne, ha megvalasztasa nem
elektorok altal tOrtenne,hanem kozvetleniil.
Ugyanakkor folteheto a kerdes, bogy a tanacs lehete kizarolag a politikai partok haza, ahol leaderek es
pcirtkatonakparbajoznak egymassal, mikozben a hosszU
es rovidtavUsorskerdesek helyett a valasztasi cenzusok,
koaliciok es mas egyeb elvi vitak (melyek igen jelentosek lehetnek) keriilnek napirendre. Azt is tudni ken,
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bogy sorskerdeseink igenis dont6en fuggnek kisebbsegi
ugyeink politikai reprezentalasat61,megpedig a donteshozatal dont6 helyein.
Ha a nernzeti tanacsnak lesziikitett a hataskore es
donteshozatali kerete, akkor annak holmi tanacsad6 es
szolgaltat6 szerepe, jellege lesz azok szamara, akik
majd a donteshozatal "igazi" helyeire (a parlamentbe)
viszik a problemat. Ott pedig dolgainkr61mar csak mi
dontunk.
Megfelel6 politikai strukturaI6das eseteben kisparlament jonne letre. A donteshozatal olyan lenne, mint a
parlamentben, el6re tudnank, ki hogyan szavaz, de nem
biztos, bogy ezen az alapon gy6gyirt fogunk talalni
valamely eget6 kerdesre. Ha "de lege lata" szemleljuk
dolgainkat, akkor vegyes szovetsegi kisebbsegi tanacsban kell elfogadni velemenyiinket, ahol lehet majd lobbizni es kozos nevez6ket keresni, de az is lehet, bogy
egeszsegtelen konkurenciahelyzet alakulhat ki, amelyben nem az ervek szamitanak, hanem adott kedvez6tlen
korulmenyek kozott akar a jogok redukci6jara is sor
kerulhet. Ilyen esetben a foderaIis (ossz)kisebbsegi tanacsban, az egyenl6tlen helyzetben, a dontes ke1l6keppen at nem tekinthet6, ,Jojalitasi szempontok" alapjan
tortenhetne. Ez ugyan csak eshet6seg, de lehet, bogy
nemcsak lappang6. Ilyen esetben a tanacs nem lenne
legfels6bb onkormanyzati szerve, "parlamentje" a vajdasagi magyarsagnak.
Nagyon fontos, hogyan fogjuk fel a tanacs szerepet:
a) mint kozossegi kerdeseinkr61hatarozatkepes szervet,
ugy mint legfels6bb onkormanyzati szerviinket, vagy
olyan szervkent, amely b) a mindenkori nagyparlamenti
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kepvisel6ink tahilkozasi helye, ahol megtargyaljak, hogyan lepnek rei, milyen iranyelvek alapjan a parlamenti
es onkormanyzati kepviseletekben, ahol minden kisebbsegi kerdes eld61,mert azokban (a "kis" es "nagy" parlamentben) hozzak a tOrvenyeket, onkormanyzati hatarozatokat. Ha netan az ut6bbin lenne a hangsuly, nyilvan a tanacsnak sem lenne legfels6bb, azaz orszagos
onkormanyzati szerepkore, inkabb valamifele konzultativ jellege lenne. Hosszasan vitilzhatna pI. olyan kerde:.
sekr61, amilyen a nernzeti szimb6lumok hasznalata,
amely a teteles szovetsegi kisebbsegvedelmi tOrveny
ertelmeben temakent szerepelhetne napirendjen, s
amelyr61megsem donthetne maga, mert a tOrvenymegszabja, "mi nem lehet" a nernzeti szimb6lum. Ugyanakkor arr61, bogy "mi lehet" a "sajiltos" nernzeti szimb6lum, a szovetsegi kisebbsegvedelmitOrveny ertelmeben
nem a tanacs doni veglegesen, hanem a szovetsegi
szinten tervezett ossz-kisebbsegi tanacs. Sarkitva a kerdest, el tudom kepzelni a vitilt arr61, bogy vajon az uj
kisebbsegi szimb6lum, adott kisebbsegne1ke1l6eneltere az adott kisebbseg anyaorszagi szimb6lumait61,arra
az esetre, ha a nemzeti szimb6lumok tOrtenetesen megegyeznek az orszag szimb6lumaival (ami egyebkent a
tOrvenyben tiltoWt El6fordulhat ugyanis, bogy adott
kisebbseg eseteben a nernzeti szimb6lumok megegyeznek az orszagos szimb6lummaI.Kitiinik majd, bogy az
itteni bels6 torveny ezt torvenyi akarattal szetvalasztja.

4

Ld. A JSZK Kisebbsegek szabadsagjogar61 es jogair61 sz616 tor-

venyet, JSZK HL 2002/11. sz. 16. szakasz, 2. bekezdes.
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Kis sarkitassal, mintha a magyar nyelvbe bevezetnenk a
horn torveny szuveren erejenel fogva a latin betiik helyett a drill irasm6dot, amire mar sokat szenvedett videkiinkon sajnalatos m6don kozvetetten es hosszantart6an volt pelda. Lehet id6nkent, hol tulipant, hol
szentkoronat javasolni, de ez nem valtoztat azon, ami
hosszUid6n keresztiil bevett szokas es altalanosan elfogadott.
Ez ne legyen f6kerdese a nernzeti tanacsnak, hiszen
ebben nem is illetekes, meg akkor gem, ha err61 megmondja az ,Jlletekes szovetsegi tOrveny",mit kell es mit
nem kell tennie, azert, mert ezek a horn tOrvenyikeretek netan az altaUmosanelfogadottakkal es regt61fennall6kkal ellentetbe keriilnenek. Megint oda lyukadunk
ki, bogy a tOrveny rendelkezesei folytan "sajiltos magyarok" vagyunk. Pedig szerintem nem, legfeljebb abban, bogy az anyaorszag hatarain tul eliink, tOmegesen,
kiilonboz6, Eur6paval meg mindig nem konvergens
m6don normativ rendszerii orszagokban, ahol id6nkent
hosszantart6an nyomaszt6 a kisebbsegi helyzet, id6nkent pedig nagykegyesen enyhiil,megpedig ugy, bogy a
jogokat feltetelekkel osztogatjak, tul sokszor csak igeretek es nem jogosultsagok menten. Mas sz6val: a szovetsegi tOrveny nem illetekes arra, bogy pI. a (tanacs
reven) a szlovakok es a romanok belesz6lhassanak a
magyar szimb6lumokba vagy forditva. Marpedig ezt a
szovetsegi tOrvenyel6iranyozza.
Meg nem keriilhet6 teny, bogy a vajdasagi magyarsag politikai szervez6dese tObbparti, s ha a nernzeti
tanacs olyan testiilet, amely tarsadalompolitikai kerdesekkel is foglalkozik, elkeriilhetetlen, bogy e tObbparti
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tenyez6 es jelleg kifejezesre ne jusson. Amennyiben
azonban a leend6 nemzeti tamics ugymond szakmaipolitikai jellegii lenne, akkor a szakma, a hivatas volna
az, ame1ya fe1epitesebenmeghataroz6 szerepet jatszana, ami szemelyi osszetetelere es nyilvan tevekenysegenek sulypontjara is kihatna.
A Tanacs un. gazdasagi funkcioja
Az gem uj, bogy a tanacsnak a kozossegi intezmenyekben (oktatasi intezmenyek, szinhazak, sajt6hazak
stb.) alapit6i jogokat kellene gyakorolnia. Ott, ahol
eddig az alapit6i jogokat a tartomany gyakorolta, a
tartomany szintjer6l ,Jejjebb", a nernzeti tanacsra kellene helyezni5.
A kerdest tovabb gondolva, nemcsak arr6l van sz6,
bogy a tamics, ami a kozszolgalati intezmenyek miikodtetesi feladatainak ellatasat, biztositasat jelenti, a
kotelessegeinek is eleget kell tegyen. Persze, bogy ilyen
alapit6i jogai is legyenek, de sziikseg van arra is, bogy
ezt azok is akarjak, akikre vonatkozik.
Tulajdonkeppen arr6l van sz6, bogy e funkci6ja ellatasa celjab6l a nernzeti tanacsnak megfelel6 koltsegvetessel kellene rendelkeznie, ame1ynek aranyban kell
allnia a vallalt hataskorrel, alapt6i es egyeb tevekenyse-

5 EITe vonatkoz6 javaslatainkat Alkotmanyi es allampolgan jogokr61, valamint a kisebb~egi jogok komparatisztikajar61 sz616 konyviinkben, amely csak reszben jelent meg 1996-ban, valamint ket evvel kesobb, I998-ban, a sajt6ban meg nem jelentetett auton6miatervezettinkben is emlitettfik, de eITol korabbi tervezeteinkben is sz6
volt.
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genek a mertekevel. Amennyiben a nernzeti tanacs a
szovetsegi, koztarsasagi es tartomanyi koItsegvetes rea
es6 reszet megkapna, es ez aranyban aIlna feladataival,
akkor elvben, a hataskorebe tartoz6 tevekenyseget feltetelezhet6en csak kis reszben IMhatnael, ismerven az
itteni koltsegvetesi rendszert, es azt, bogy onnet a vaItas 6ta mennyi penzt csepegtetnek a kisebbsegi intezmenyek miikodtetesere es jogok megval6sitasara. Kerdes persze az is, bogy a tanacs mely intezmenyek alapit6i jogM vaIlalna M. Kesik a helyi onkormanyzati tbrveny osszehangolasa az eur6pai normakkal. Ebb61 kitiinne, bogy az iskolak kiilOnboz6 oktatasi szintjeinek
az alapit6i kik lennenek, a kozseg, a tartomany stb.
Szerbiai szinten meg mindig hataIyban van az aIlami
tulajdonr61 sz616 tbrveny, melynek ertelmeben meg a
lakossag helyi onkentes hozzajarulasaval letrehozott
objektumok is a szerb koztarsasag tulajdonaban vannak. Lehet, bogy ennek egy id6ben a lakossag omIt, bar
nem hiszem, bogy nagyon, esetleg csak azert, mert ez
levette vallar61a karbantartasikoltsegekgondjait. Az
Dram korai voIt, a karbantartas ugyanis nemigen val6Stiltmeg. A problema abban van, bogy a koltsegvetesi
torveny meg mindig kozpontositott, a kozsegekt61 elvett penzforrasok csak minimalis aranyban jutnak viszsza, s ezek az osszegek nem elegend6ek a ktilonboz6
funkci6k megval6sitasara. Az tortenhet, bogy n6nek a
helyi onkormanyzati hataskorok, de ezekkel nem aIlnak
majd aranyban az ad6fizet6 polgarokt61 kozpontilag
behajtott, majd apr6penzekben elosztott eszkozok.
Akinek a kezeben van az ad6ztatasi tbrveny, annak a
kezeben ott ragadnak az eszkozok is. Kerdes tehM,
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bogy az intezmenyekb6l az alapitoi jogok tekinteteben

mit vallalnamagara a nemzetitanaes, ha ezekb6l - az
egyaltalannem vilagostOrvenykezesmellett- egyaltalaban valamit is magara vallalhatna. Az sem volna
rendjen, bogy tisztan politikai instrukeiokkal foglalkozzoo, kotelezettsegvallalas nelk-til.
Azt mondhatnank, bogy a vajdasagi magyarsag eddig is tul nagy adot fizetett a szo konkret es atvitt ertelmeben, es szo sinGs a kiilon adoterhekr6l, inkabb
arrol, bogy az allam koteles biztositani a sziikseges
eszkozoket. Fe16, bogy a koltsegvetesi vitaban igen
nagy lesz a konkureneia a kiilonboz6 kisebbsegi esoportok kozott, s valamifele statisztika alapjan d6lne el
az elosztas kerdese. A bels6 lebontas is igenesak versenyszerii vitakat okozhatna, a velt kevesb6l hogyan
lehet majd eleget tenni a sok palyazonak? A nagysagrendek fuggnek az intezmenyekt6l, melyeknek alapitoi
jogai a tanaes hataskorebe keri.ilnenek. Fe16, bogy a
tanaes egyfajta eloszto rendszerre valik. Ha ezze valna,
konnyen biirokratizalodna.
B. A nernzetitanacs "van kerdese"
Mit mood a szovetsegi kisebbsegvedelmi tOrveny6a
nemzeti kisebbsegek nemzeti tanaesainak letrehozasarol, hataskorer6l, miikodesi rendjer6l, penzellatasarol?

6

Torveny a nemzeti kisebbsegek jogair61 es szabadsagjogair61,

JSZK HL. 2002. Febr. 27. - i 2002/11. sz. Hat!ilyba lepett nyo1c nappal a
megjelenese titan.
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Biztositjak-e ezek a rendelkezesek a legitimitast, a demokracia megval6sulasat vagy gem?
1. A nemzeti tanacs tevekenysege (illetekessege)
es megvalasztasa
a) Mit mond a tOrveny a nernzeti tanacsok illetekesseger61?

A szovetsegi kisebbsegvedelmi tOrveny 19. szakaszanak 1. bekezdeseben el6iranyozza, hogy (1) a nemzeti
kisebbsegek tagjai nyelvi, nyelv- es irashasznaIati, oktatasi, tajekoztatasi es kulturalis onkormanyzati jogaik
megval6sitasa celjab61 nemzeti tanacsokat hozhatnak
Ietre. (2) A tanacs jogi szemeIy.(3) A tanacsnak legkevesebb 15, legtobb 35 tagja lehet, a kisebbsegek letszamat61 fugg6en. (4) A tanacs - osszhangban az alkotmannyal es a tOrvennyel - meghozza alapszabaIyzatat es koltsegveteset. (5) Penzellatasi forrasait a koltsegvetes es az adomanyok kepezik. (6) A megvalasztott
nernzeti tanacsok lajstromat az illetekes szovetsegi
szerv vezeti. (7) A tanacs kepviseli a nernzeti kisebbseget a hivatalos nyelvhasznalat, az oktatas, a tajekoztatag es a kultura tekinteteben, reszt vesz e teriileteken a
hatarozathozatalban, vagy hatarozatokat hoz. (8) Az
aIlami szervek, a teriileti auton6miak es a helyi onkormanyzatok e kerdesekr61 val6 hatarozataik meghozatala alkalmaval kikerik e tanacsok velemenyet. (9) A
tanacs az allami szervekhez fordulhat folyamodvanyaval
minden olyan kerdesben, amely a nemzeti kisebbseg
helyzetevel es jogaival kapcsolatos. (10) A 7. bekezdes
szerintijogosultsagok gyakorlasanak egy resze a tanacsok hataskorebe utalhat6, az aIlam pedig e hataskor
-
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gyakorhisahoz szOksegeseszkozoket biztositja. (11) A
10. bekezdes szerinti (tehat ona1l6hataskorben vegzendo) jogosultsagok korenek megallapitas{mala nernzeti
tanaesok ez irany6 igenyere kell tekintette1lenni. (12) A
tanaesok az onkentesseg, valaszthat6sag, aranyossag es
a demokraeia elvein alakulnak meg. (13) A nernzeti
tanaesok valasztasanak szabalyait kiilon tOrveny iranyozza e1o.
EIgondolkodtat6, bogy a torveny 24. szakaszanak
1. bekezdese maris "szkeptikus" abban a tekintetben,
bogy ezen igert torveny egyhamar hatalyba Mp, mert
azt mondja, bogy e (valasztasi) "tOrveny meghozatalaig
a nernzeti tanaesok megvalasztasat az elektorok kozgyiilese valasztja meg". Ugyanakkor, ugyanezen szakasz 5. bekezdese egy szovetsegi miniszteri rendelet
meghozatalat is igeri, mely szerint ugyanis "a nernzeti
kisebbsegek elektori kozgyiilesenek hataskoret es munkam6dszeret illeto egyeb kerdeseket a szovetsegi kisebbsegi iigyekben illetekes szerv fogja szabalyozni, e
tOrveny (szovetsegi kisebbsegvedelmi) hatalybalepeset
koveto harmine napon beliil". Az6ta tObb mint hetven
nap telt el, de e rendeletnek nyoma sinesen, se hire, se
hamva, ugyhogy a szovetsegi tOrveny a kisero rende1kezesek meghozatalat illetoen sajat igeretet eddig nem
valtotta be.
A szovetsegi kisebbsegvedelmi torveny mintha az
elektori testiiletnek egyeb hataskort is elo kivant volna
iranyozni, de ezt is mas normara, szinten a szovetsegi
kisebbsegi kisebbsegiigyiminiszterium rendeleti aktusara bizza. Szereny alkotmanyjogi ismereteim szerint egy
szerv hataskore (persze jogallamban), meg ha esak va53
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lasztasi jellegii is, egyeb hataskor nelkiil, semmikeppen
sem szabalyozhato miniszteri rendelettel, csakis es kizarolag tOrvennyelteheto meg, amely mogott, mint tudjuk, a parlament van es nem a miniszter.7
A rendelet konnyebben modosithato, visszavonhato
stb., ugyhogy ez a teny esetleg jogbizonytalansagot
okozhat a tanacsok munkajaban. A "nagy parlamentben", ahol a torvenyt hozzak, ott vannak a kepviselok,
a miniszterek pedig nem mindeniitt a mieink, ahol kellene. Ugyanis jogainkat nem csak a kisebbsegi tOrvenyek hatarozzak meg. Sokszor a kisebbseget liltszolag
kozvetleniil nem erinto torvenyek, mint pI. a vamtorveny, penziigyi-adoztatasi vagy koltsegvetesi torveny.
b) Az elektorok vaIasztasa es az elektorok altal valasztott kisebbsegi tanacs. Habar a torveny igeri, bogy a
valasztast majd torveny fogja szabaIyozni,megis, mintha tudna, bogy kesni fog a torveny, addig pedig szabalyozza, mi mikent fog tOrtenni. Nem vilagos, mi lesz
ezekkel az ideiglenes rendelkezesekkel, ha meghozzak
majd a kiilon valasztasi tOrvenyt, es az mikent szabalyozza a valasztasokat. Vajon akkor ez a masik tOrveny
lex specialis alapon hataIyon kiwI fogja-e helyezni a
fundamentaIistorvenyt? Kisse meg vagyok lepve e tOrvenykezes metodol6giajan, mely meg kell vallani, nem
szokasos. Es itt, meg ha politikai tOrvenyrolis van szo,
nemcsak jogtechnikai tOrvenykezesi szepseghibak van-

7

Egyebkentjellemzo a torvenyre,hogy till sot kerdesben, amit

egyebkent ertelemszeruen maga szabalyozhatott volna, mas torvenyekre
biz, s igy halasztja a torveny aItal kinyilatkoztatott jogok megval6sitlislit
a masik tc5rvenyhatalyba lepeseig.
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oak. Az emberi es kisebbsegi jogok alapvet6 jogok, es
mint ilyenek alkotmannyal es tOrvennyelken szavatolni,
meg veletleniil gem rendelettel, f6leg nem generalklauzulak utjan. Nem ken osszevegyiteni a nernzetkozi
egyezmenyek jogat, amely (nemzetkozileg szavatolt)
alapjogokat tartalmaz, es meltan generalk1auzulakat,
altalanos rendelkezeseket, a bels6 kisebbsegvedelmi
tOrvennyel. Az ut6bbinal sziiksegte1en, bogy csak ismetelje az alapjogokat generalklauzulas igeretekkel.
Azert sziiksegtelen ez, mert a "nernzetkozi alkotmany"
egyszer megejtette az alapjogok felsorolasanak dolgat,
es neki ez is a dolga, de a bels6 tOrvenynek nem ez a
feladata, hanem az, bogy a generalk1auzulaknaktartalmat (diszpozici6t es szankci6t), a kisebbsegeknek
(konkret) jogosultsagokat biztositson.
No de nezziik, mit sz6lnak a szovetsegi kisebbsegvedelmi tOrveny ideiglenes (?) rendelkezesei az elektorokr61? Kik kepezik az elektori kozgyiilest? Egyszeriisitve, a tOrveny szavai szerint nem mas, mint a valasztott szovetsegi, koztarsasagi es tartomanyi parlamenti
kepvisel6k, barmely adott kisebbseghez tartoz6 polgar,
akit legalabb 100 kisebbsegi (valaszt6i joggal rendelkez6) polgar tamogat, vagy akit a nernzeti kisebbseg valamely nernzeti szervezete jelo1.
Ami a helyi onkormanyzatok mar korabban valasztott kisebbsegi kepvisel6it illeti, a tOrveny szerint
csak azok johetnek szamitasba, akiknek a kozsegeben a
kisebbseg nyelve (a jelenlegi anapotok szerint) hivatalos
nyelvkent szerepel. Ne feledjiik, Szerbiaban a hivatalos
nyelvhasznalatr61sz616torvenyt 1992-ben hoztak meg.
E tOrveny nem tartotta tiszteletben az eur6pai Kisebb55

.

STRATEGW

FUZETEK

- 2.

segvedelmi egyezmenyt (Strassbourg, 1955), amely a
nernzeti kisebbsegek {dtalhagyomanyosan lakott regi6
egeszere iranyozza ela a nernzeti kisebbseg hivatalos
nyelvet8, nem pedig kozsegi tbbbseg alapjan, amelyen
az 1992. evi tbrveny alapszik. Nem ken kiilon kihangsulyozni, bogy a vajdasagi magyarsag olyan nemzeti
kisebbseg, amelyik hagyomanyosan el Pancsovan es
Ujvideken is vagy a Vajdasag barmely helyisegeben.
Ergo, kitiinhet, bogy valaki, aki helyi onkormanyzatban

8

Keretegyezmenya nernzetikisebbsegekvedelmer61,Strassbourg,

1995, 10. cikk (In.: Az Eur6pa Tamics villogatott egyezmenyei, Conseil
de l'Europe - Osiris, Budapest-Strassbourg, 1999. 157. old.): (1) A
Felek kotelezettseget villlalnak arm vonatkoz6an, hogy minden, valamely nernzeti kisebbseghez tartoz6 szemeIynek elismerik kisebbsegi
nyelvenek szabad es beavatkozas nelldili hasznillatat ugy maganbeszelgetesben, mint nyilvanosan, sz6ban es irasban. (2) A nernzeti kisebbseghez tartoz6 szemelyek illtal hagyomanvosan vagy jelent6s szAmban
lakott teriileteken, amennyiben azok a szemelyek ugy kivaniak. vagy az
ilyen kivansag megfelel a val6sagos sz1iksegnek, a relet erOfesziteseket
tesznek arra, hogy biztositsak - lehet6seg szerint
e szemelyek es a
kozigazgatosagi hatosagok kozotti kisebbsegi nyelv hasznillatat el6segit6
felteteleket. Hozzafiizhet6, hogy a legmagasabb szintUnek tekinthet6

-

bels6

szabillyozas

- sztenderdek

szerint

Svajcban

joforman

nincs

is

kisebbsegi nyelv, mert a svajci alkotmany a tobbnyelviiseg es a regionalis nyelvek teljes egyenl6segenek talajan illl. Ld. pI. Marco Borghi,
Langes nationales et langes officielles, In. Verfassungsrecht der
Schweiz-Dtoit constitutionnel susisse, Herausgegeben van Daniel
Thilrer, Jean-Fran90ies Aubert, Jorg Paul Muller, - unter Mitarbeit van
Oliver Diggelmann, Schulthess, ZUrich, 2001, 593. old, tovabba Jorg
Paul MUller, Grundrechte in der Shweiz, Bern, 3. Kiaclas, 1999. 149.
old. Regula Kagi-Diener, Sprachenordnung vor neuen Herausforderungen, AJP (Aktuelle Juristische Praxis), PJA, 1995/4.443. old.
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vaIasztott kepvisel6, magyar, de azert, mert a kozsegben onhibajan kiwI nem hivatalos nyelv a magyar
(mondjuk a lakossag strukturalis vaItozasa miatt), s igy
nem lehet tagja az elektori tanacsnak, bar kellene, hiszen a problemak eppen ezekben a kozsegekben mutatkoznak meg. Habar valasztott kepvisel6, arra kenyszerul majd, bogy szaz alairast szerezzen, ha jeloltetni kivanja magat, ami az amugy is egyenl6t1en helyzetben
lev6 e1ektorjeloltet hatranyos helyzetbe hozhatja majd
azzal a jelolttel szemben, akinek a kozsegeben az anyanyelve hivatalossa valt, s akinek a 16rveny szerint nem
kell majd 100 alairast gyiijteni.
Ugyanakkor a 16rvenyaz elektori tanacs szovetsegi,
koztarsasagi es tartomanyi kepvisel6i tekinteteben az
elektori tagsagot azzal fe1tete1ezi,bogy e funkci6kra
"nemzeti kisebbseghez val6 hovatartozasara val6 tekintettel valasztottak meg, vagy akik az adott nemzeti
kisebbseghez tartoz6nak valljak magukat es beszelik a
kisebbseg nyelvet". Igencsak problematikus megfogalmazas ez, mert a legut6bbi vaIasztasokon es az akkor
es most is ervenyben lev6 valasztasi jogszabalyok erte1meben, lehet, bogy ertelmezes kerdese, bogy valakit
a jelenlegi parlamenti kepvisel6k koztil a "nemzeti kisebbseghez val6 tartozas alapjan" vaIasztottak-e meg.
Ismeretes peldaul, bogy az utols6 valasztas partlistas
tipusu volt, a parlamentbe bejutott harem magyar part
koziil kett6 az akkori szerb ellenzeki partokkal szovetsegben, koalici6s szerz6des nellctil,valasztasi koalici6
alapjan jutott be a parlamentbe. Mivel a vaIasztasi 16rveny a parlamentbe jutashoz 5 szazalekos kiiszobot
iranyzott e16, onall6an a koztarsasagi es a szovetsegi
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parlamentbe egy magyar part gemjuthatott be, hiszen a
vajdasagi magyarsag immaron alig teszi ki szovetsegi es
koztarsasagi szinten a lakossag 2-3 szazalekat.
Nem kerdeses az, hogy a parlamenti kepvisel6k magyarok-e. De a valasztoi tOrveny nem arrol szolt, gem
attetelesen, gem szo szerint, hogy magyarokkent valasztottak volna meg 6ket. Az onalloan indulo magyar
partoknak eleve nem volt eselyOk a kiiszob miatt, s
maguk a vaIasztok ezert nyilvan a koaliciora szavaztak,
mert kivantak a rendszervaltast. Becsiiletesen kb. negyvenezer szavazat azonban az onalloan indulo magyar
partokat tamogatta, ami jelent6s resze a magyar valasztoi kozossegnek. Ezek a szavazatok azonban elvesztek, es elvesznek majd a majdani elektorok tekinteteben is, hiszen e szavazatok csak egy-ket
(tartomanyi) parlamenti kepvisel6t juttatnak be a tanacsba. Ha azonban osszehasonlitjuk a magyar valasztoi testiiletet (kb. 120.000 szavazo) es a kiilon indulo
magyar partokra leadott voksok szamat (kb. 38.000
szavazat), akkor ez mas valasztasi rendszer eseteben
sokkal tObb kepvisel6i helyet jelentene, mint amennyi
kepvisel6i helyet szerezhettek egyes partok a jelenleg
ervenyben lev6 rendelkezes alapjan.
A vajdasagi magyarsag koreben nem vitas a rendszervaltasi igeny, amit a legutolso valasztasok serail az
akkori ellenzek igert, am aItalanos az a nezet, amely
szerint a vaIasztasi kiiszob elfogadhatatlan. Nem tekinthet6 elfogadhato ervnek, hogy vaIasztasi kiiszob nelkiil
nem lett volna megalakithato a kormany, es nem tortenhetett volna meg a rendszervaItas. Ez nem all. igy az
egyes kisebbsegek a vaIasztasi kiiszobot ugy elik meg,
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mint koalici6s kenyszert, ami nem allhat kotelez6en es
mindenkor osszhangban a magyar kisebbseg demokratilrns valaszt6i erdekeivel. Ily m6don fel6, bogy a valaszt6i kiiszob kozvetetten kihat a Magyar Nemzeti
Tanacs aranytalan osszetetelere is, habar a szovetsegi
kisebbsegvedelmi tbrveny kihangsulyozza az aranyossag es a demokratizmus elvet.
2. A torwjnyi megoldtisok tiltatanos erMketese
A demokratikus deficit a nemzeti tanacsok megvalasztasaban nyilv£mulmeg, mert ez igen-igen kozvetett
a varhat6 es elvart kozvetlen m6d helyett. A hataskor
sok tekintetben osztott az allami szervekkel, igy nem
mondhat6 teljes onkormanyzatijellegiinek. Ugyanakkor
az eredeti onkormanyzati hataskorben is a donteshozatalban val6 reszvetel legtobbszor konzultativ jellegii.
Nincs a torvenyben pontositva, mikor hoz a tanacs
onall6 dontest, mikor kell vele konzultalni az allami
szerveknek, tovabba, bogy a tanacs velemenyevel ellentetes allami dallies milyen jogkovetkezmenyekkel
jar. A nemzeti tanacs nagyobb nemzeti kisebbsegek
eseteben, mint a magyar is, igen sziik osszetetelii, tehilt
kisszamu. A feladatokhoz merten keves a legnagyobb
tagletszamot el6iranyz6 35 tanacsnok. A tbrveny, habar
szabalyozhatna, mas tbrvenyekre, rendeletekre. bizza a
szabalyozast, meg hataskori kerdesekben is, ami nem
szokasos. Ugyanakkor azok a rendeletek gem leptek
meg hatalyba, amelyek meghozatalara nezve a szovetsegi torveny z~ros hatarid6t szabott meg.
A magyarok nagyon j61 ismerik a nemzeti tanacsok
iigyet. Vegre a szerb tbrveny is elismerte, tobb mint
59

STRATEGIAI FDZETEK - 2.

nyolcvan ev titan, bogy ilyenre a magyaroknak is joguk
van. A szerb kisebbsegi tanacs szerepet es (szeparatista) t6rekveset (1918) maga a jogalkot6 is ismerte,
ezert ugy gondolta, bogy a tanacsot j61 kornl kell bastyazni, nehogy "olyan" legyen, mint a szerb I8-ban.
Kornl is van bastyazva. Nyilvan a rossz lelkiismeret
miatt, mert att61 feltek, bogy a magyarsag majd
"onrendelkezik", ahelyett, bogy a modern onkormanyzatisagot biztositotta volna, amit a kisebbseg elvart. A
tOrveny tulajdonkeppen felig allami es allamigazgatasilag kontrollalt kozigazgatasi szervet gylirt a tanacsb61.
Ez az ertekeles a szovetsegi torveny nernzeti kisebbsegi tanacsokra vonatkoz6 rendelkezeseiral nem
arrol szol, bogy ha mar ilyen sutak a jogszabaIyok, akkor a magyar nernzeti tanacs ne is legyen, hanem arr61
szol, bogy a t6rveny nem szentiras, azon kell lenni,
bogy az jobba valjon, amennyiben a jogalkoto, a szovetseg fennmarad, akkor a szovetsegi es persze nemcsak szovetsegi szinten, hanem minden "emeleten". A
tanacs megvalasztasaban azon kelllenni, bogy az adott
kornlmenyek kozepette a leheta legdemokratikusabb
legyen, miikodeseben pedig ne csak feltaro, hanem
donteshoz6, ugydonta is, javit6 jellegii, amely kisebbsegi sorskerdeseinket gyokereiben tudna kezelni. Ennek
ertelmeben talan inkabb ne foglalkozzek azzal, bogy
milyen legyen a nernzeti szimb6lumunk, mert az mar
hosszUevszazadok 6ta egyertelmii. Ne mondja nekUnk,
delvideki magyaroknak a szerb szovetsegi t6rveny alsagas m6don, bogy szabadon vaIaszthatjuk meg szimb6lumainkat, ha a rakovetkeza rendelkezesben korlatozo intezkedest iranyoz ela, amely szerint a szimb6lum
60
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nem lehet azonos a nemzeti kisebbseg anyaorszaganak
az MIamiszimb6lumaval. Mert tOrtenetesen mi van akkor, ha a nernzeti szimb6lumainktOrtenetesen azonosak
az allam, marmint az anyaorszag szimb6lumaival? Akkor a jugoszlav torveny ezt betiltja? Kenyszeriti a nemzeti tanaesot arra, bogy uj szimb6lumokat talaIjon ki?
Akkor felteheto a kerdes: hol van itt a szavatolt szabadsagjog?
Azt hiszem, a magyar nernzeti kisebbseg mindazok
titan, ami itt a Delvideken az elmult tiz evben, de az
elmult nyolcvan evben veltink tOrtent, esal6dott. Nem
feledhetjiik el mindazt, ami itt megtortent, kiilonosen a
be- es kitelepitesek iigyeben, az iskolak elsorvasztasa- .
ban, a vagyonelkobzasokban, az egesz terseg zabolatlan
gazdasagi kifosztasaban, a magyarok megfelemlitese,
fenyitese teren es mas tekintetben. Ami megtortent,
mindaz szoges ellentetben all az altalanosan elismert
emberi es kisebbsegi jogokkal. Amennyiben a nernzeti
tanaes orszagos, iigydonto onkormanyzati hataskor
helyett esak konzultativ hataskorrel rendelkezik, marpedig a torvenyben foleg az ut6bbir61van sz6, akkor a
tanaes nem az lesz, ami kellene bogy legyen. Lehet,
bogy a nernzeti tanaes tanaesnokai majd azza teszik,
amive kelllennie.
Ha a nernzeti tanaesnak nines onall6 torveny inditvanyozasi joga a parlament iranyaba, ott, ahol a tOrvenyeket hozzak, akkor tulajdonkeppen esak konzultativ
szerepkore van. A jogalkotasi inditvanyozas nem keresztezne a parlamenti kepviselok munkajat, sot, erositene oket abban.
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Nem viIagos, miben volna a tanacsnak ona1l6 donteshozatali jogk6re. Abban, bogy meghozna vagy javasolna az iskolai programokat, tanterveket, a nernzeti
jellegii tantargyakra vonatkoz6an? Mert a ketta k6z6tt
nagy a kiil6nbseg. Az eIsa, a "meghozza" az 6nkormanyzatisagot, a masodik, a ,javasolja" csak a konzultatty szerepk6rt jeIent.
Lehet, bogy j6, bogy a tOrveny nem pontositja a
jogk6r6ket. Mert mondjuk, igy Iehetave vaIik az, bogy
a nernzeti tanacs aIapszabaIyabanmaga szabja meg ezeket a dolgokat a "t6rvennyel 6sszhangban". Ez ut6bbi
az 6nkormanyzatisagot jeIentene. Am ugy tiinik, bogy
nem erral van sz6, mert a t6rveny az aIapszabaIyt.vegiil
is csak a miik6desi rendre korlatozza.
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