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Bozoki Antal

A nernzeti kisebbsegek hataron tuli
kapcsolatai*

- Europaidokumentumokes egyezmenyek-

A masodik vilaghaboru utan Eur6paban az un. ki-
sebbsegi iigy a legvitatottabb kerdesek koze tartozott:
az egyik oldalon voltak azok az allamok, amelyek elle-
neztek mindenfajta vitat a nemzeti kisebbsegekr61, a
masik oldalon pedig azok az allamok (koztiik a volt
Jugoszlavia is), amelyek ennek a kerdesnek a megolda-
saban lattak az eur6pai beke es biztonsag zalogat. Igy
j6 id6be telt, amig a kisebbsegi iigy az eur6pai demok-
ratizalasi folyamatok kereteben is az 6t megillet6 hely-
re keriilt.

A hatarokon tuli akadalytalan kapcsolatok kiepite-
sere es fenntartasara val6 jognak - a hideghaborus kor-
szak es a "vasfiiggony" letezese miatt - kontinensiin-
kon meg harom evtizedes Wrtenetese nincsen. Ennek a
jognak - amelynek szerves resze a polgarok szabad
kozlekedesenek joga, az informaci6k szabad aramlasa
es az eszmek csereje - a megalapozasa val6jaban az
"enyhiiles politikajaval" (detente), az 1975. evi Hel-
sinki Ertekezleten kezd6dott el. Ugyanakkor terse-
giinkben ezek a jogok a nemzeti kisebbsegek jogainak

. lrisban elklildott hozzisz61is. Bevezeto a civil szervezetek

2002. okt6ber 26-i Ill. bezdani talilkoz6jin, a nernzeti es etnikai
kisebbsegek szekci6jinak Ulesen
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vedelmet es az anyanemzettel va16 kapesolattartas el-
engedhetetlen feltetelet (condito sine qua non) is ke-
pezik, mivel az allamhatarok kereszti.ilszabdaljak a
nemzeti hatarokat.

Szakertoi velemenyek szerint az Eur6pai Bizton-
sagi es Egytittmukodesi Szervezet (EBESZ) es az Eu-
r6pa Tanaes (ET) dokumentumaiban val6sul meg az
emberi jogok es ennek kereteben a nemzeti kisebbse-
get vedelmenek eddig legteljesebb nemzetkozi vedel-
me, amelynek ma mar szerves tartozekai a nemzeti
kisebbsegek hataron atnylil6 kapesolatai is.

Meg kell azonban jegyezni, bogy nemzetkozi jogi
szempontb61 az Eur6pa Tanaes kereteben elfogadott
konvenei6k, egyezmenyek az tin. Hard Law-hoz, illet-
ve az allamokra nezve kOtelezoervenyli joghoz, mfg a
tObbi dokumentum az tin. Soft Law korebe, illetve
ajanlott joghoz tartozik, amelynek nines kotelezo erve-
Dye, es az allamok szempontjab61 inkabb erkolcsi es
politikai kotelezettsegeket jelent.

Ugyanesak fontos hangstilyozni, bogy a hataron at-
nyti16kapesolatoknak szamos megnyilvanulasi formaja
van, amelyek koze sorolhat6 "a nemzeti kisebbsegek-
hez tartoz6 szemelyek azon joga is, bogy szabadon es
bekesen hatarokon atnytil6 kapesolatokat hozzanak
letre es tartsanak fenn".

A hataron ttili kapesolatok lehetnek egyeniek es
esoportosak, illetve kollektfvak, hatar mentiek (pI. kis-
hatarforgalom), regionalisak (pI. a Duna-Koros-
Maros- Tisza vagy Duna-Drava-Szava-euroregi6k ko-
zotti egytittmUkodes), de mas egytittmukodesi
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(gazdasagi, kultunllis, oktatasi, tajekoztatasi stb.) for-
makon kereszttil is megva16sulhatnak.

1. EBEEIEBESZ

1.1. A kisebbsegek helyzetenek nemzetkozi rende-
zese szempontjab61a maga nemeben es az akkori nem-
zetkozi kortilmenyekhez viszonyftva fordu16pontot
jelentett az 1975. evi helsinki biztonsagi es egyiittmu-
kodesi ertekezlet (EBEE, 1994 6ta EBESZ) zar6okma-
nyanak elfogadasa (1975. augusztus I-je), amelyaz un.
han:nadik kosarban (kulturalis egyiittmukodes es csere)
elfogadta a "nemzeti kisebbsegek" elnevezest, igaz
ugyan, hogy nem fogalmazta meg annak tartalmat.

A nemzeti kisebbsegek jogait voltakeppen ez az
okirat is az emberi jogok es az alapveto szabadsagok
reszekent kezelte. Elismerte azonban, hogy a "nemzeti
kisebbsegek vagy regionalis kulturak" hozzajarulhat-
nak az allamok egyiittmukodesehez, es figyelembe
vette ezek tagjainak jogos erdekeit. Egyik ku1csfontos-
sagu pontja (VII/4) a kovetkezokeppen fogalmaz:

"A reszt vevo allamok, melyeknek teriileten nem-
zeti kisebbsegek vannak, tiszteletben tartjak az ilyen
kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek jogat a tOrveny
elotti egyenlosegre, maradektalanul biztosftjak sza-
mukra azt a lehetoseget, hogy tenylegesen elhessenek
az emberi jogokkal es alapveto szabadsagokkal, es ily
m6don vedelmezik a nemzeti kisebbsegek tOrvenyes
erdekeit ezen a teren."

Habar tartalmilag es a kisebbsegekkel foglalkoz6
szakaszok szama tekinteteben elegge szegenyes, a hel-
sinki dokumentum VII. pontjanak megis nagy jelento-
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sege van. A globalis nemzetkozi kapcsolatok alakula-
sanak, valamint a kisebbsegi kerdes eur6pai viszonyla-
tokban addig szereny szabalyozasa miatt, ezen pant
rendelkezeseinek a jelentosege sokkal nagyobb, mint
arra a tartalomb61 kovetkeztetni lehetne. Egyuttal arra
oszt6nozte az EBEE reszvevoit, hogy hozzalassanak
ennek, a kontinens stabilitasa szempontjab61is rendkf-
vtil fontos kerdesnek az erdemleges tanulmanyozasa-
hoz es jogi szabalyozasahoz.

1.2. A helsinki zar6okmany a kesobbiek folyaman
alapjaul szolgalt az EBEE es az EBESZ csucs- es em-
beri jogi ertekezletein kidolgozott kisebbsegvectelmi
allaspontjainak, okiratainak, amelyek megfogalmazast
nyertek a nemzeti kisebbsegek vectelmet szorgalmaz6
eur6pai egyezmenyekben, illetve teteles jogban is. En-
nek szerves reszet kepezi a "hatarokon tuli akadalyta-
lan kapcsolatok kiepftesehez es fenntartasahoz" val6
jog, amely elso fzben az EBESZ emberi jogi dimenzi6-
javal foglalkoz6 ertekezlet masodik, koppenhagai tile-
sell (1990. junius 5-e es 29-e kozott) elfogadott doku-
mentum IV. reszenek 32(2) es 32.4. pontjaban kertilt
elvi megfogalmazasra:

"A nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyeknek
joguk van, hogy szabadon kifejezzek, megorizzek es
fejlesszek etnikai, kulturalis, nyelvi vagy vallasi identi-
tasukat, hogy az akaratuk elleni minden asszimilaci6s
kfserlettol mentesen fenntartsak es fejlesszek kultura-
jukat minden tekintetben. Joguk van ktilonosen:

(...)
32.4 akadalytalan kapcsolatok kiepltesehez es

fenntartasahoz az orszagon beltil egymas kozott, va-
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(gazdasagi, kulturalis, oktatasi, tajekoztatasi stb.) for-
makon kereszttil is megva16sulhatnak.

1. EBEE/EBESZ

1.1. A kisebbsegek helyzetenek nemzetkozi rende-
zese szempontjab61a maga nemeben es az akkori nem-
zetkozi kortilmenyekhez viszonyftva fordu16pontot
jelentett az 1975. evi helsinki biztonsagi es egytittmu-
kodesi ertekezlet (EBEE, 1994 6ta EBESZ) zar60kma-
nyanak elfogadasa (1975. augusztus I-je), amely az un.
harmadik kosarban (kulturalis egytittmukodes es csere)
elfogadta a "nemzeti kisebbsegek" elnevezest, igaz
ugyan, bogy nem fogalmazta meg annat tartalmat.

A nemzeti kisebbsegek jogait voltakeppen ez az
okirat is az emberi jogok es az alapveto szabadsagok
reszekent kezelte. Elismerte azonban, bogy a "nemzeti
kisebbsegekvagy regionaliskulturak" hozzajarulhat-
oak az allamok egytittmukodesehez, es figyelembe
vette ezek tagjainak jogos erdekeit. Egyik ku1csfontos-
sagu pontja (VII/4) a kovetkezokeppen fogalmaz:

"A reszt vevo allamok, melyeknek tertileten nem-
zeti kisebbsegek vannak, tiszteletben tartjak az ilyen
kisebbsegekhez tartozo szemelyek jog<it a Wrveny
elotti egyenlosegre, maradektalanul biztosftjak sza-
mukra azt a lehetoseget, bogy tenylegesen elhessenek
az emberi jogokkal es alapveto szabadsagokkal, es ily
m6don vedelmezik a nemzeti kisebbsegek tOrvenyes
erdekeit ezen a teren."

Habar tartalmilag es a kisebbsegekkel foglalkoz6
szakaszok szama tekinteteben elegge szegenyes, a hel-
sinki dokumentum VII. pontjanak megis nagy jelento-
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sege van. A globalis nemzetkozi kapcsolatok alakula-
sanak, valamint a kisebbsegi kerdes eur6pai viszonyla-
tokban addig szereny szabalyozasa miatt, ezen pant
rendelkezeseinek a jelent6sege sokkal nagyobb, mint
arra a tartalomb6l kovetkeztetni lehetne. Egyuttal arra
osztOnozte az EBEE reszvev6it, hogy hozzalassanak
ennek, a kontinens stabilitasa szempontjab6l is rendkf-
vtil fontos kerdesnek az erdemleges tanulmanyozasa-
hoz es jogi szabalyozasahoz.

1.2. A helsinki zar6okmany a kes6bbiek folyaman
alapjaul szolgalt az EBEE es az EBESZ csucs- es em-
beri jogi ertekezletein kidolgozott kisebbsegvectelmi
allaspontjainak, okiratainak, amelyek megfogalmazast
nyertek a nemzeti kisebbsegek vectelmet szorgalmaz6
eur6pai egyezmenyekben, illetve teteles jogban is. En-
nek szerves reszet kepezi a "hatarokon tuli akadaIyta-
lan kapcsolatok kiepltesehez es fenntartasahoz" va16
jog, amely els6 fzben az EBESZ emberi jogi dimenzi6-
javal foglalkoz6 ertekezlet masodik, koppenhagai tile-
sell (1990. junius 5-e es 29-e kozott) elfogadott doku-
mentum IV. reszenek 32(2) es 32.4. pontjaban kerlilt
elvi megfogalmazasra:

"A nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyeknek
joguk van, hogy szabadon kifejezzek, meg6rizzek es
fejlesszek etnikai, kulturalis, nyelvi vagy vallasi identi-
tasukat, hogy az akaratuk elleni minden asszimilaci6s
kfserlett6l mentesen fenntartsak es fejlesszek kultura-
jukat minden tekintetben. Joguk van ktilonosen:

(oo.)
32.4 akadalytalan kapcsolatok kiepftesehez es

fenntartasahoz az orszagon beltil egymas kozOtt, va-
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lamint a hatarokon tul mas orszagok aIlampolgaraival,
akikkel kozos etnikai vagy nemzeti szarmazasban,
kulturalis oroksegben vagy vallasi hiedelemben osz-
toznak." (oo.)

1.3. A nemzeti kisebbsegek hataron tuli kapcsolatai
fontos helyet kaptak az EBEE 1991. evi genfi kisebb-
segjogi szakertoi ertekezletenek jelenteseben, amely itt
nyeri el else reszletesebb lefrasat is.

A reszt vevo allamok a dokumentum IV. pontjaban
erdeklodessel aIlapftjak meg - az egymas kozotti kti-
lOnbozosegek es az alkotmanyos rendszerek elterose-
genek tudataban - hogy koztiltik egyesek pozitfv ered-
menyeket ertek el a megfelelo demokratikus m6don,
tObbekkozott:

,,- a lokalis kozossegeknek, a kisebbsegi kozosse-
gek, a tObbsegi es kisebbsegi kozossegek, a kozos ha-
tarral elvaIasztott szomszedos kozossegek kozotti kap-
csolatok kialakftasara iranyul6 erOfeszftesektamogata-
sa altal, azzal a cellal, hogy hozzaj<iruljanak a helyi
fesztiltsegek keletkezesenek megakadalyozasahoz es az
osszetuzesek bekes uton val6 megoldasahoz, abban az
esetben, ha ezek bekovetkeznek;

- allamok kozotti vagy tersegi vegyes bizottsagok
megalakftasanak tamogatasa altal, azzal a cellal, hogy
elosegftsek az erdekelt hatar menti tertiletek tart6s par-
beszedenek megkonnyfteset."

Ilyen osszeftiggesben a szakertok nagy fontossagot
tulajdonftottak tehat a hatarral elvalasztott tObbsegi es
kisebbsegi kozossegek kozotti kapcsolatok kialakftasa-
ra iranyul6 erOfeszfteseknek, mivel azok hozzajarul-
hatnak "a helyi fesztiltsegek ke1etkezesenekmegakada-
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lyozasahoz". A hataron tuli kozossegek ilyen szerepe a
jovoben csak tovabb novekedhet. Az ilyen es mas ha-
sonl6 hozzaallasok, egyenk.ent vagy kombinaIva, elo-
segfthetik tertiletUkona nemzeti kisebbsegek helyzet6-
nek javulasat is.

A dokumentum V. pontjaban az allamok kifejeztek,
bogy tudataban vannak az egyenek, a nem-kormanyzati
szervezetek es vallasi, valamint egyeb csoportok fontos
es vitalis szerepenek a ktilonbozo kulturak egymas
kozotti jobb megertese elosegfteseben es a kapcsola-
toknak minden szinten, valamint a nemzetkozi hataro-
kon tl1lijavftasaban.

A szakertoi jelentes VII. pontjaban tObb vonatko-
zasban is foglalkozik a hatarokon atnyul6 kapcsolatok-
kal. A resztvevok kiemeltek a nemzeti kisebbsegek
tagjai kozotti kommunikaci6 jelentoseget, az ailami
szervek beavatkozasa nelktil es a hatarokt61 fUggetle-
nUl. Ramutattak, bogy az ilyen jogoknak a megval6sf-
tasat csak a tOrveny altal elofrt korlatozasoknak lehet
alarendelni, a nemzetkozi szabvanyokkal osszhangban.

Megerosftettek, bogy a nemzeti kisebbsegek tagjai
kozotti kapcsolatok zavartalan felvetele es fenntartasa,
valamint a nemzeti kisebbsegek hataron tuli kapcsola-
tai az ugyanolyan etnikai, illetve nemzeti szarmazasu,
kulturalis hagyomanyokkalrendelkezo vagy vallasi
meggyozodesii egyenekkel, hozzajarulnak az egymas
kozti jobb megertes es a j6szomszedi kapcsolatok fej-
lesztesehez.

Kinyilvanftottak, bogy emiatt tamogatjak a hataron
tuli egytittmiikodesi megegyezeseket nemzeti, vallasi
es helyi szinten, tObbekkozott a helyi jellegii hataratke-
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lokon, a kultunilis es tOrtenelmi emlekek es jellegze-
tessegek megorzeset es hltogatasat, a turizmust, a koz-
lekedes javftas<it, a gazdasag fejleszteset, az ifjusag
cserel<itogatas<it,a kornyezetvedelmet es regionalis
bizottsagok letesfteset.

Kotelezettseget vallaltak tovabba, bogy elosegftik a
nem formalis munka jellegii rendezvenyeket (peldaul
szeminariumokat, a reszt vevo allamokon beltili es
allamok kozotti bizottsagokat), ahol nemzeti kisebbse-
gek elnek, a nemzeti kisebbsegekre vonatkoz6 kerde-
sek megvitatasa, tapasztalatcsere es javaslattetel erde-
keben.

A nemzeti kisebbsegek tenyleges helyzeterol va16
tajekoz6dottsag javftasa erdekeben a reszt vevo alla-
mok elfogadtak, bogy onkentes alapon, az
EBEE/EBESZ Titkarsaga altal mas orszagok szamara
informaci6kat kozolnek a tertilettikon elo nemzeti ki-

sebbsegek helyzeterol, valamint nyilatkozatot az ezzel
kapcsolatos nemzeti politikar61.

Ezek a politikai allaspontok mas megfogalmaza-
sokkal egytitt ut6bb helyet kaptak az Eur6pa Tamics
kisebbsegvedelmi egyezmenyeiben, ajanlasaiban es
egyeb okirataiban is.

2. Europa Tanacs (ET)

Az Eur6pa Tanacs a megalakulasa (1949) 6ta eltelt
tObb mint fel evszazad alatt szamos alkalommal vizs-

galta a nemzeti kisebbsegek helyzetet. Az ET Parla-
menti Kozgyiilese mar miikodesenek legelso eveiben is
elismerte "a nemzeti kisebbsegek jogai szeleskorU ve-
delme problemajanak" jelentoseget.
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Az Eur6pa Tanacs megalakulasaig visszavezetheto-
ek azok a tOrekvesek is, melyek a kisebbsegek vedel-
met szolgal6 jogalkotasra iranyultak. A folyamat tObb
elakadast kovetoen az 1980-as, majd meg inkabb a 80-
as evek vegen bekovetkezett kozep- es kelet-eur6pai
politikai valtozasok eredmenyekent az 1990-es evek
elejen gyorsult csak fel.

2.1. Az Eur6pa Tanacs becsi csticsertekezleten
(1993. okt6ber 9.); amely meghatarozza az Eur6pa Ta-
nacs szerepet "az tij Eur6paban", a reszt vevo allam- es
kormanyfOk a Becsi nyilatkozat H. mellekleteben
(Nemzeti kisebbsegek) "megerosftettek elhatarozasu-
kat, hogy maradektalanul megval6sftjak a nemzeti ki-
sebbsegek vedelmere vonatkoz6 tOrekveseket, amelye-
ket az Eur6pai Biztonsagi es Egytittmiikodesi Szerve-
zet (EBESZ) koppenhagai, es mas dokumentumai tar-
talmaznak" es megallapodtak, hogy a Miniszteri Bi-
zottsagnak javasoljak:

,,- a nemzeti kisebbsegeket erinto targyalasokon es
a hataron ttili egytittmiikodesre vonatkoz6 egyezme-
nyek alkalmazasaval kapcsolatban fogadja el a segely-
nytijtasi koveteleseket"

2.2. A tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi
szervek hatar menti egytittmiikodeserol sz616 Keret-
egyezmeny (ETS, No. 106, Madrid, 1980. majus 21.,
hatalybalepes: 1981. december 22.) specialis
(ktil(jnleges) egyezmenynek szamft ebben a temakor-
ben.

Ez a Keretegyezmeny az orszaghatarok menten
fekvo tertileti onkormanyzatok, illetve hat6sagok ko-
z(jtti egytittmiik(jdest hivatott elosegfteni. Az egyez-
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meny a hatar menti regiomilis tervezes, gazdasagfej-
lesztes, komyezetvedelem es kulturalis egytittmukodes
vonatkozasaban "megallapodas mintakat" is tartalmaz.
Az aIlam- es kormanyfOk1993. evi Beesi nyilatkozata-
nak ertelmeben szakertokbol a1l6kormanykozi bizott-
sag tanulmanyokat es jogi dokumentumokat keszft elo
a helyi hatarokon atnyul6 egytittmukodes megkonnyf-
tese eeljab61. A keretegyezmeny Kiegeszfto jegyzo-
konyvet 1995 vegen nyitottak meg alMrasra; hatalyba
lepett 1998 deeembereben. A masodik Kiegeszfto
jegyzokonyv olyan tertileti kozossegek vagy hat6sagok
tertiletkozi egytittmukodeserol sz61, amelyeknek nines
kolas hataruk. 1998. deeembereben nyitottak meg ala-
frasra.

2.3. A regionaIis vagy kisebbsegi nyelvek eur6pai
Chartaja (ETS, No. 148, Strasbourg, 1992. november
5., hatalybalepes: 1998. marcius 1.) igyekszik megga-
tolni ezen nyelvek kihalasat azaltal, bogy osztOnzi
azoknak a kozeletbeIi, tarsadalmi es gazdasagi szoveg-
komyezetben va16hasznalatat, mind beszelt, mind frott
formajukban, tovabba azaltal, bogy e nyelvek tanftasa-
ra es tanulasara bMorftjaaz embereket.

A kituzott eelok megva16sftasaerdekeben a Charta
14. cikkeben - Hatarokon tuli eserekapesolatok -a Fe-
lek kotelezettseget vallaltak, bogy:

"a. olyan m6don alkalmazzak a letezo es olyan al-
lamokkal szemben fenna1l6kotelezettseget tartalmaz6
ket- es tobb oldalu megallapodasokat, ahol ugyanazt a
nyelvet azonos vagy hason16 formaban hasznaljak,
vagy -ha sztikseges -olyanok megkOteseretOrekednek,
bogy azok segftsek elOaz erintett allamokban elo,azo-
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nos nyelvet hasznaI6k kozotti kapcsolatokat a kultura,
az oktatas, az informaci6, a szakkepzes es a tovabb-
kepzes tertileten;

b. a regionalis vagy kisebbsegi nyelvek erdekeben
megkonnyftik es/vagy tamogatjak a hatarokon tuli
egytittmukodest, ktilOnosenannak a tertiletnek a regio-
nalis vagy helyi szervei kozotti egytittmukodest, ahol
ugyanazt a nyelvet azonos vagy hason16 formaban
hasznaljak." Jugoszlavia meg nem csatlakozott a
Chartahoz.

2.4. A Keretegyezmeny a nemzeti kisebbsegek ve-
delmerol (ETS, No. 157, Strasbourg, 1995. februar 1.,
hatalybalepes: 1998. februar 1.) az else olyan jogilag
kotelezo nemzetkozi okmany, amely teljes egeszeben a
nemzeti kisebbsegek vedelmevel foglalkozik, es ezek-
nek a kisebbsegeknek az altalanos vedelmet szolgaIja.
A nemzeti kisebbsegek letenek vedelmet tuzi ki celul a
Felek tertileten. Az Egyezmeny a nemzeti kisebbsegek
teljes es hatekony egyenlosege biztosftasara tOrekszik
azaItal, bogy olyan megfelelo felteteleket biztosft sza-
mukra, amelyek lehet6ve teszik kulturajuk es identita-
suk megorzeset. Az Egyezmeny meghatarozza a nem-
zeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek kozeletben va16
reszvetelenek elveit is.

Az Egyezmenyben foglalt elveket a csatlakoz6 al-
lamoknak tiszteletben kell tartaniuk. Ide tartozik a ha-
tarokon atnyl1l6 szabad kapcsolatepft6s es bekes
egytittmukodes mas orszagbeli, tOrvenyesen ott e16
szemelyekkel is.

A konvenci6 mar a preambulumaban kiemeli, bogy
az Eur6pa Tanacs tagallamai es a tObbi alafr6 allam -
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abban az elhatarozasban, bogy sajat tertileteiken ve-
delrnezzek a nernzeti kisebbsegek fennrnaradasat - az
egyezrneny kidolgozasakor figyelernbe vettek, "hogy a
tolerans es viragz6 Eur6pa kiteljesedese nerncsak az
Allarnok kozotti egyiittrnukodest61ftigg, hanern hata-
rokon atnyti16egyiittrnukodestkfvan a helyi es a regio-
nalis kozossegek kozott, az Allarnok alkotrnanyanak es
tertileti integritasanak serelrne nelkiil".

A 9. cikkben a felek kotelezettseget vallalnak annak
elisrneresere, bogy "rninden, valarnely nernzeti kisebb-
seghez tartoz6 szernelynek a velernenynyilvanftasi sza-
badsaga rnagaba foglalja a velernenyalkotas szabadsa-
gat es az inforrnaci6k, az eszrnek rnegisrneresenek es
kozlesenek szabadsagat a kisebbseg nyelven, orszagha-
tarokra tekintet nelkiil es hat6sagi szerv beavatkozasa
nelkUl."

A 17. cikk 1. pontjaban a Felek kotelezettseget
vallaltak arra, bogy "nern akadalyozzak a nernzeti ki-
sebbsegekhez tartoz6 szernelyeket azon joguk gyakor-
lasaban, bogy szabadon es bekesen hatarokon atnyti16
kapcsolatokat hozzanak letre es tartsanak fenn olyan
szernelyekkel, akik tOrvenyesentart6zkodnak rnas Al-
larnokban, kivaltkeppen olyanokkal, akikkel etnikai,
kultunilis, nyelvi es vallasi identitasukban osztoznak,
vagy kulturalis oroksegiik kozos".

A 18. cikk 1. pontja kifejezi a Felek azon tOrekve-
set, bogy - arnennyiben szUkseges"ket- es tObboldalu
egyezrnenyeket kossenek rnas AUarnokkal, kivAltkep-
pen a szornszedos Allamokkal, annak erdekeben, bogy
biztosftsak az erintett nernzeti kisebbsegekhez tartoz6
szernelyek vedelrnet". A cikk 2. bekezdeseben pedig a
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felek vallaljak, bogy adott esetben "megfelelo intezke-
deseket hoznak a hatarokon atnyul6 egytittmiikodes
b<itorftasara".

A konvenei6 alkalmazasa a nemzeti szinten elfoga-
dolt tOrvenyekes a megfelelo joggyakorlat utjan tOrte-
nik. Az Egyezmeny gondoskodik a kOtelezettsegvalla-
lasok ellenorzeserol is. Ennek ertelmeben a Miniszteri
Bizottsag egy szakertoi bizottsaggal kozosen ertekeli
az Egyezmenyben foglaltak gyakorlati alkalmazasat.

A Jugoszlav SZK 2001. majus ll-en csatlakozott a
kisebbsegi Keretegyezmenyhez, azzal, bogy annak
rendelkezesei az orszag szamara 2001. szeptember 1-
jell leptek eletbe, es egy ev titanjelentest kell(ett volna)
tenni az alkalmazasban elert eredmenyekro1.

2.5. Az Eur6pa Tanaes kereteben tObb olyan
egyezmeny is letrejott, amelyek kozvetlentil nem tar-
talmaznak rendelkezest a nemzeti kisebbsegek hataron
t6li kapcsolatair61,de amelyek kozvetve ezeket is ma-
gukba foglaljak, mint peldaul:

2.5.1. Az Eur6pai kulturalis egyezmenynek (ETS,
No. 18, Parizs, 1954. december 19., hatalybalepes:
1955. majus 5.) az a celja, bogy fejlessze Eur6pa nepei
kozott a kolcsonos megertest, a kulturalis sokfelesegtik
kolcsonos ertekeleset, 6vja az eur6pai kulturat, mozdit-
sa elo az egyes nemzetek hozzajarulasat az ugyanazon
alapertekeket tiszteletben tart6 eur6pai kolas kulturalis
orokseghez, es batorftsa ktilonoskeppen az Egyez-
menyben reszes felek nyelvenek, Wrtenelmenek es ci-
vilizaci6janak tanulmanyozasat. Az Egyezmeny hozza-
jaml a koncentralt cselekveshez azaltal, bogy batorftja
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az eur6pai erdekIodesre szamot tart6 kulturaIis teve-
kenyseget.

A JSZK 2001. februar 28-an ratifikalta az egyez-
menyt es az szamara aznap hataIyba is Iepett.

2.5.2. A hatarokat atlepo teIevfzi6zasr6I sz6I6 eu-
r6pai egyezmeny (ETS, No 132.) Strasbourg, 1989.
majus 5., hataIybaIepes: 1993. majus 1.) a teIevfzi6s
programok orszaghatarokat atlepo szabad forgalmanak
teremti meg a jogszabalyi keretet, azaItal, bogy kozos
minimalis szabaIyokat allapft meg olyan tertiIetekre,
mint a program-osszeallftas, rekIam, szponzoralas es
bizonyos egyeni jogok vedeIme.

Az adast sugarz6 allamra bfzza annak biztosftasat,
bogy a sugarzott teIevfzi6s programszolgaltatasok eIe-
get tegyenek az Egyezmeny rendeIkezeseinek. Cserebe
garantaIja az adatszolgaltatasok vedeImenek es atjat-
szasanak szabadsagat az Egyezmeny minimaIis feItete-
Ieinek vaI6 megfeIeIesmellett.

Az Egyezmeny vonatkozik minden hataron atnyuI6
programra es a programoknak a reszes allamok egymas
kozotti atveteIere, ftiggetlentil a sugarzas muszaki esz-
kozetol (muhold, kabel, mIdi atjatsz6k, stb.)

2.6. Az Eur6pa Tanacs szamos mas dokumentuma-
ban is allast foglalt a nemzeti kisebbsegek bataron at-
nyuI6 kapcsolatair61:

2.6.1. A veIemenynyiIvanftases a tajekoztatas sza-
badsagar6I sz6I6 Nyilatkozat (eIfogadta: a Miniszteri
Bizottsag, 1982. aprilis 29-en, 70. tilesszakan) az 5.
pontjaban kimondja, bogy "az informaci6es a kom-
munikaci6 alland6 fejIodesenek eIo kell segftenie -
hatarokra vaI6 tekintet neIktil - az informaci6k es esz-
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mek kifejezesenek, kutatasanak, megszerzesenek es
kozlesenek jogat, barmely forrasb61 szarmazzanak is
azok". .

A Nyilatkozat a 8. pontjaban kimondja, hogy az ET
tagallamai tudataban vannak, hogy "a ktilonbozo ter-
meszetii informaci6knak a hatarokon kereszttil va16
szabad aramlasa es szeles korU terjesztese a nemzet-
kozi megertesnek, a nepek egymashoz va16 kozelede-
senek, valamint a kulturak ko1csonos gazdagodasanak
fontos tenyezoje". Ezert (a H. a pontban) kinyilvanftot-
ta, hogy az informaci6 es a tOmegkommunikaci6 terli-
leten egyebek kozott minden szemely ama joganak
vedelme vezeti - hatarokra va16tekintet nelktil -, "hogy
barmilyen forrasb61 szarmaz6 informaci6kat es eszme-
ket kifejezesre juttassanak, kutathassanak, es azokat
terjeszthessek az Emberi jogok eur6pai egyezmenye
(R6ma, 1950) 10. cikkeben (Velemenynyilvanftas sza-
badsag) foglalt felteteleknek megfeleloen";

2.6.2. Az Eur6pa Tanacs Parlamenti Kozgyiile-
senek a kisebbsegek jogaira vonatkoz6 1134. (1990)
sz. ajanlasa szerint (IV. pant) "a kisebbsegek szamara
lehetoseget kell biztosftani a szabad, bekes es zavarta-
lan kapcsolattartasra mas allamok olyan polgaraival,
akikkel kozos szarmazas vagy orokseg koti ossze oket,
anelktil, hogy ez sertene az allamok tertileti integrita-
sat".

Az ajanlas alapjan (H. pant) a nyelvi kisebbsegek-
nek jogosultaknak kell lennilik "az anyanyelvii infor-
maci6k megszerzesere, atadasara, birtoklasara, repro-
dukalasara, terjesztesere es az anyanyelvi informaci6-
cserere a terlileti hatarokt61fliggetlentil".
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2.6.3. A nemzeti kisebbsegek hataron tlili kapcso-
lattartasara val6 jog ugyancsak kifejezesre jutott az ET
1201. (1993) sz. Ajanlasaban az Emberi jogok eur6pai
egyezmenyenek a kiseQbsegijogokra vonatkoz6 kiege-
szfto jegyzokonyvere vonatkoz6 szovegenek 10. cikke-
ben, me1ynekszovege a kovetkezo:

"Egy nemzeti kisebbseghez tartoz6 barme1y sze-
me1ynekjoga, hogy az allam tertileti serthetetlensege-
nek tiszteletben tartasaval szabadon es akadalytalanul
kapcsolatot tartson fenn egy masik orszag allampolga-
raival, akiket etnikai, vallasi vagy nyelvi saj<itossagok,
illetve a kulturalis onazonossag koti ossze saj<itnem-
zeti kisebbsegevel."

2.6.4. Az ET Helyi es Regionalis Hat6sagok Kong-
resszusa az Eur6pa Tanacs Miniszteri Bizottsaganak a
tagorszagokhoz intezett, a tertileti auton6miar61 es a
nemzeti kisebbsegekrol sz616, a 43. (1998) sz. Ajan-
lashoz csatolt mellekleteben ajanlja:

"e) ezen hat6sagok joganak elismereset, hogy mas
hat6sagokkal egytittmukodjenek, amelyeknek ugyan-
olyan saj<itossagaivannak, a kultlira vagy nyelv fejlesz-
tese erdekeben, amikor pedig hatar menti hat6sagokr61
van sz6, hataron tlili kapcsolatok kialakftasat, a szom-
szedos orszagokban levo hasonl6 hat6sagokkal va16
egytittmukodes letrehozasa erdekeben".

3. Nemzeti jogszabalyok

3.1. A mas orszagokban kisebbsegkent elo nemzet-
reszekkel val6 kapcsolattartast szamos eur6pai orszag
egymas kozott sokoldalli- vagy ketoldalli egyezmeny-
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nyel, sajeitalkotmanyavalvagy egyebjogszabalyokkal
is rendezte.

A Joggal a Demokraciaert Bizottsag (un. Velencei
Bizottsag) az Eur6pa Tanacs tekintelyes tud6sokb6l
aU6 konzultativ testi.ilete2001. okt6ber 19-20-an Ve-
lenceben megtartott 48. teljes tilesen eitfog6jelentest
vitatott meg az eur6pai orszagokban letezo gyakorlatr6l
es a kisebbsegeknek nyujtott anyaorszagi kedvezme-
nyekrol.

A velencei bizottsag jelentese terjedelmes (mintegy
20 gepelt oldalb6l aU6)dokumentum, amely tartalmaz-
za a tema tOrtenelmi attekinteset, a kisebbsegvedelem
ketoldalu vonatkozasait, az anyaorszagon kivtil elo
nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek vedelmere
vonatkoz6 belso (nemzeti) tOrvenyhozas(elemzes) es a
hazai (belso) tOrvenyhozasnak az eur6pai normakkal
va16osszeegyeztethet6sege cimu reszeket. Attekinti az
olasz, az osztrak, a gorog, a szloven, a szlovak, a bol-
gar, a roman, az orosz valamint a magyar szabalyozast
es ezeket egymassal osszehasonlitja. A dokumentum a
bizottsag kovetkezeteseivel es a forrasokra va16 utala-
sokkal fejezodik be. (Errol b6vebben a Velencei Bi-
zottsag web-oldalan: www.venice.coe.int)

A magyar Orszaggyi.ilesa 2001. junius 19-ei tiles-
napjan ktilon tOrvenytfogadott el fogadott el a szom-
szedos aUamokbane16magyarokr6l (LXII. tOrveny).

3.2. Jugoszlaviai jogszabalyok
A masodik vilaghaboru titan a vajdasagi magyarok

minden magyarorszagi kapcsolata gyanus volt. Ez a
gyanu az egyes idoszakokban erosodott vagy gyengtilt
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a ket szomszedos allam viszony:itol ftiggoen, de soha
nem szunt meg, es ma is fennall.

A 2002. februar 26-an elfogadott A nemzeti ki-
sebbsegek jogainak es szabadsagainak vedelmerol
szolo szovetsegi tOrvenyCaJSZK Hivatalos Lapjanak
2002. evi ll. szama) 6. cikke ktilon rendelkezest tartal-
maz "a nemzettarsakkal vale bel- es ktilfOldi egyiitt-
mukodes jogarol", mely szerint:

"A nemzeti kisebbsegekhez tartozo szemelyeknek
joguk van arra, bogy a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsa-
sag hatarain' beltil es kfvtil szabadon letesftsenek es
fenntartsanak bekes kapcsolatokat olyan szemelyekkel,
akik tOrvenyesen tartozkodnak mas allamokban, ktilo-
nosen azokkal, akikkel kozos az etnikai, kulturalis,
nyelvi es vallasi identitasuk, vagy kozos a kultunilis
oroksegtik.

Az allam kedvezmenyeket nylijthat az 1. bekezdes-
ben foglalt jogok ervenyesfteseerdekeben."

A szovetsegi tOrvenynekez a rendelkezese teljesen
osszhangban all az europai normakkal, mas kerdes,
hogyan valosul ez meg a gyakorlatban.

4. Kapcsolattartas az unios csatlakozas utan

Az Europai Unioban a hatarok csak a kepzeletben
leteznek. Addig azonban meg bizonyos idonek kell
eltelnie, sot az Unio 2004-re tervezett keleti bovftese
utan az EU-val hataros orszagok lakoinak szamara au-
tomatikusan eletbe lep a schengeni vfzumrendszer is.
Ebbe a korbe Oroszorszag, Ukrajna, Horv:itorszag,
Jugoszlavia es Feheroroszorszag tartozik.
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A Reuters brit hfrligynoksegaltal szeptember 26-an
nyilvanossagra kerlilt dokumentumtervezet szerint az
Europai Bizottsag, az Unio "kormanya" egyszeriibb
belepest szandekozik lehet6ve tenni azon orszagok
polgarainak, amelyek a b6vftes titan az EU-val hataro-
sak lesznek, es vfzumkotelezettseglik van.

A hatar mellett el6k egyfajta kishatar-atlep6t kap-
nanak, amelynek az a celja, bogy ne keletkezzen uj
vasfliggony Europa kozepen. A bizottsag dokumentu-
ma felsorol nehany lehet6seget, amellyel a hatar men-
ten el6k elhetnek. Az egyik szerint az EU speciaIis
beutazasi engedelyt adna nekik, els6sorban az inga-
zoknak, de esetleg masoknak is. A beutazok a tervezet
szerint egy meghatarozott ideig, peldaul het napig tar-
tozkodhatnanak az Europai Unioban, de csak egy meg-
hatarozott regioban, peldaul a hatartol 25 kilometerig
terjed6 savban. Egy masik pant szerint a hatar menten
el6k o1cso, tObbszori belepesre jogosfto vfzumot kap-
nanak, amely egy evig vagy akar tovabb is ervenyes..

A tervezetr61a kovetkez6 id6szakban a 15 tagallam
es a tagjelOltek is vitaznirfognak, ez akar honapokig is
eltarthat. A vegs6 szot az Europai Unio tagallamainak
kormanyai fogjak kimondani.

Pandur Jozsef, Magyarorszag jugoszlaviai nagyko-
vete a B92 Radionak oktober IS-en kijelentette, bogy a
jov6 ev masodik felet61Magyarorszag vfzumkenyszert
vezet be a jugoszlav polgarokkal szemben. Pandur el-
mondta, a vfzumok kiadasa rendes folyamaton keresz-
ttil tOrtenik majd, s arra szamftanak, bogy a belgradi
nagykovetseg, valamint a szabadkai konzulatus havon-
ta tObbezer ilyen kerelmet bfral majd el.
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5. Zaradek helyett

A hataron HIlikapcsolatok kiepftesere, fenntartasara
es fejlesztesere vonatkoz6 jog ma mar szerves resze az
eur6pai teteles jognak. Ennek a jognak a tartozekat
kepezik a nemzeti kisebbsegek hataron ttili kapcsolatai
IS.

Az ut6bbi evtizedben ezek a kapcsolatok eroteljes
fejlodesnek es terebelyesedesnek indultak, amely fo-
lyamatokhoz Jugoszlavia is (tObbe-kevesbe) csatlako-
zott a 2000. okt6ber 5.-i hatalomvaItas titan.

Errol tamiskodik az is, bogy szeptember vegen
Horgoson tartotta negyedik konferenciajeit a Hatar
Menti EgytittJ]liikodesek es Fejlesztesek F6ruma,
amelynek a Magyarorszagot kortilvevo het orszag
szervezeteivel egytitt mintegy 170 regisztraIt reszvevo-
je es 37 bejegyzett civil szervezet tagja van. A f6rum
celja erosfteni a kapcsolatokat a hatar ket oldalan, ezert
egyreszt a kapcsolatteremtesre, masreszt a helyben elok
osszefogasara buzdft.

Okt6ber elejen a civil szervezetek hatar menti es
regionalis egyiittmiikodeserol szervezett tanacskozast a
szabadkai szekhelyii Helyi Demokracia Kozpont,
amelyen resz vettek Eszek, Temesvar, Tuzla, Szeged,
Ujvidek, Versec, Kikinda es Zombor civil szervezetei,
illetve onkormanyzatainak kepviseloi.

Egyre boviil a Duna-Drava-Szava es a Duna-
Maros-Koros- Tisza-euroregi6 onkormanyzati szervei-
nek es civil szervezetinek a regionaIis egytittmiikodese
IS.

Az Eur6pai Uni6 varhat6an a 2004-ben bekovetke-
zo bovfteseig, teheit olyan megoldast ken talalni, amely
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nem akad.Hya,hanem tovabbi serkent6je lesz a hataro-
kon atnyli16kapcsolatoknak. A diplomataknak remel-
het6leg sikertil valamilyen megoldast talalniuk, amely
legalabb 2006-ig atmeneti rendezest nyujt.
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