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1,2J19-Gk-t-ébe-r-ében-~\Mini5zt8rtanács Nemzeti és Et j
t-i-I~ai K-j,~8bb5é!7Jf-T..iiká'P,ságl'~idOlgozta a nemzeti, etnikai é s
nyelvi kisebbségi kódex koncepcióját, amelyet a Miniszterta-
nács Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégiumának ~I(téber

,_~ ha za i albi zo t t s áqdí.. lilésén t8rj~ztett elő. Az albi-
44Jt ts áQ a Ti tl<á f'S á§ koncepc iój át egyhaOQlíl a~jóv áha gy'ÍÍ és
megbiz~énytervezet szövegének kidolgozásával.

( h't/Un/lof\ I

A 65 s~2kaszból, illetve ezek részletes indokolá~~
ból áll ö ter vezetWz-ö-v,e,gé-tiel só ol vas a tba n a Min isztert anács
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégiuma 1909. november 29-
én plenáris ülésen vitatt~ meg. A jelenlévó kollégiumi tagok
szinte kivétel nélkül hozzászóltak kp6gszabálY tervezetéhez.
A szöveggel érdemben egyetértve a Kollégium tagjai 1-zám~,..si,)

~,r~'t"(;, ", olyan észrevétel t és megjegyzést tettek, a_~~~,~_~.eya KésOD- "\
f~P.k folyamán a Titkárság hasznositott. ~~~~'~'~~~~~nr

ra TItKarságot, hogy 19)0.
sége", kul t ur á Lí a Lé s s
modelljét, a . ebbségi szervezetek támogatása új alapokra
helyezés' alapelveit, ugyanakkor kezdje meg a tárcakö-//
zi gyeztetést, .valamint a pártokkal és a nemzetiségi szer-

ezetekkel való előzetes konzultációt abból a célból, hogya
tet~tt szövegét a kormá~V,haladékt~i~nul napi-

. / -, '
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A nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségi törvény tervezet
alapelvei

i a 'kisebb-
statutumánalflp

111, ,,'S ,Jele,nleg !ol--yrt a tárcaközi és a szak é rt ő í egyez-
-)V-U' ;/ ( 0 1. \ ,*-/"

tetés\; ~'úgyanaK.1Hlr!·elkészült a \"statutJ,.lm,modeJ+Jie is. Az ápri-
" f c..fLP.li( 1,./:ff:-!'-.2 f )'

lisban Budapesten megrendezésre kerulC\{ki-se6bségi konferen-
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eia melyet
magyarországi

~
I A tervezet alapvető kiinduló pontja azon elv

1, összegezése, hogya nemzeti, e;inikctL~s nyelvi identi táshoz
való jog alapvető emberi jOQjí Fontosnak tartottuk ennek az

f· ~/ <.0;:I elvnek( _szószerinti kimondását ~'a jo~szabály tervezet első
I szakaszában, hiszen az elmúl t lá-\(száz&dytörténelmi tapaszata-
! lata azt bizonyítja, hogy minden homogenizáló t~ndeneiájúl ideológia,~~rőszakos asszimiláeióra~ vagy elnemzetietleni-

t t é s r e törekvő politika hallgatólagosA-vagy nyíltan kimondott
lelőfeltevése a sajátos kulturális, nemzeti, etnikai vagyI nyelvi mássághoz való jO~~idása~ek az előfeltevésnek

I az alátámasztása a többség részéről(fegváltozatosabb (ál~-)
...,--......__J történelmi, faji, mi tikus, ideológiai stb. érvekkel tör-

tént: "élhetsz és boldogulhatsz közöttünk, de nyelvedben,
szokása i db an, vi se U<.ed é sed ben ) mi t öbb II éle kben vá l j ~ hoz -
zánk hasonlóvá ",""z vol t a végki fejlete minden korban ~eP

.: ; Jf;~~1~ j/ _9ondO~k~_d_á_~~Ód~rr~e~mé-s<~e:t.es.,~~?§~~:-1
s- Ln1l1 1~1 J'I!,1 mfláeió nem követekezett ~ ?~~bar"t,\az állampolitika \
~ ct. (OH{All;J1r~ngjára emelt ,...í.t€~'Ei4:···'~lta meg erőszakos e zközökkel, \

~IV";( meste~J'~>"4!llentétet teremtve a~ állampolgár ~o~ali tá~ é s f

.\. a #~.J:~ebDsegl létf.~~9..u •..,.&l~'e'tm~gl1YlrVarr(rl-á:~ • ~
~ Y. ~_t, 13 _k-ior'~~ t ö , apar the i d~ ~i ~~~:'.9..._W.iti<ka-eset ébe n, :
mer t ott az identi tás k~J~"é.se"'m~-rtr~ül fel, s egyébként is
~gy ilyen _E.g).i.t'ika"·/~;~köztára is különbözŐ az asszimiláló;

\P?fiJ.t.ickáéfÓl, k.Özv~tl. __·.e.nebb é s ál talában kö t il l í r hat ő büntető- I
---";\j~'gT~'ka~re~f6rí"'á'r<'b'8'~- -- - . -.-.------~

\

\ I\fA.Á/(UA_:/
a Titk árs ág ~.eI'-v.e~·· - . egy i k nap i rendi
kisebbségi törvény tervezete.

pontja· a

A nemzeti, etnikai vagy nyelli másság elvitatása
és üldözése ellen all-apvetően-t két~ lehet fellépni. Az
egyik annak a kimondása, hogya nemzeti, etnikai és nyelvi
más s ágh o z val ó jog ~-l-apolf-etqi ember i jog. A más i kan nak ,.)3/ La-_ ....- -
szögezése, hogy e másság vállalása és kinyilvánítása kizáró-

lag a személy ~~!.~ a.~_!~nóm~áj~_~~~ .Q~_~magától érte-
tődően nem zárható ki a természetes asszimiláeióhoz való jog
sem:\

/
"



Amint egy tagolt politikai-hatalmi struktúrában az
erkölcsi belátás - a konszenzus SZÜkSégeSSégének~belátása
- elengedhetetlen a s~fktúra múködéséhez, a többség-kisebb-
ség viszonyát szabályozó politikai és jogi aktusnak is elő-
feltétele a konszenzus, min~z általános viszonyt/~119tó8nJ

r- . ----,.
min.~ ~_~!1i9,a kiSebb~égen belüli kon~zenzu~t ~l~~tően j~~-

-z~.::te.sen(á'rr o1 van sz o, hog y a nem zet 1, et n 1kal es nye 1v1 k 1-

sebbségi közösségeknek is szuverén joguk van az önmeghatáro-
záshoz és az identitás kinYilVánitásáhOZ~jOg törvényben
való rögzitése még egy ~~~tolerancia lszinttel rendel-
kező társadalom esetében sem fölösleges ,JfI.e!v:i&nil inkább
szükséges egy hagyományosan intoleráns és előítéletekkel
terhes Kelet-Európában. Nem mintha e jog deklarál ása önmagá- II

ban megoldaná a kérdést, ~. a politikai diskurzus szintjén ~~~~~
különböző súllyal esik latba egy elvont elv hangoztatása
:.:~~_~~!'anazone ~::-J~~_~nrl_Sl~!ll~~_._~~_~_~ ~~_~_~.u~::tá~--1
'a hel y zet a vall áss zab ~ 5 ág, -szó 1 áss z~_b..!3.-~.á~g~·-stb·.e;s,~tebe n7 !
. amint~e, ~elvilágosul t/e~[:v.~.~,...nemzétkö/zf/ do'kumentumpkban,./al- 1

<, ..-.~-"." ,,, .; / 1
ko tm á~Yokba n.z9-:t"Cí n't ek, é t:v é~sit é s üIf"és-a z-é r,vény.~_?ü 1ésJ
'ry~~!-"iSc.rr;-~J!,. di m9Ari"'~0a-k-eI'Ül-t.lt!

.'

elejére
egyének,
zitése.
szabály

Ezekből a megfontolásokból került tehét a tervezet
a nemzeti, etnikai é s nyelvi kisebbségekh.ez tartozó

;tX' ' .~val ami n t köz ÖS 5ége ik öna zonos s ágho z val ó&;;:J61Ctk::lrog-
A vázolt alapelvekre épül fel a továbbiakban a jog-

tervezet egésze.

A törvé~ytervezet készitésekor a védekező kisebb-
ség léthelYZ~~JAndultunk ki~Nincsenek illúzióink: a -~.
század végé~~t-Európában a Memzeti, etnikai ~s nyelvi
kisebbségek védekező, nemegyszer fenyegetett helyzetben él-
nek. Védekezniük kell, mert számarányuk és társadalmi réteg-
ze ttségük önmagá ban véve ~. egy so r e}ónyt e lens éggel is jár,
ugyannakkor néhol virulens, néhol latens nacionalizmusoktól
való félelem légkörében kell létezniük, idegeikben és zsige-

2-0 .
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reikben hurcolva megannyi üldöztetés és megaláztatás emlé-
két, s az ebből fakadó reflexeket. (

. ~~~~/-~'r~ I
Ezért! váII a1va (a .alr$lMWJ:f, hogyaterveze t ~l ta-

lános esze túlnyomóan deklaratív jellegű lesz;megpróbáltuk
megIs meghatározni, körülírni, a sajátos közösségi és egyéni

~~fLkisebbségi többlerJogokat. Ezek)amint az már a~eambu~
ban is nyomatékkal hangot kap) nem privilégiumok)hanem olyan
különös jogok, amelyek a kisebbségek egzisztenciális sajá-
tosságaikból fakadnak és ezeknél fogva illetik~ őket,
mint közösségeket, amennyiben e sajátosságokat m~íVánják
őrizni, vagyis önazonosságukat védeni és ápolni. I \

. J '/." .' i,..-
N h i á t k í bb é ' t(At:'~bfNWIr- k t t t 1o a a sa j os i se s g1 -o ib-leuVjogo a ar a ma-

zó szakaszokban kOdifikáci~empontból kiküszöbölhető is-
métlések fordulnak elő, /.l .aineJ:'YBKa tartalmi konzisztenciát
ugyan nem, de a szöveg formai koherenciáját esetleg érintikl
~\ ezeket ~8nnYiben be-ig8zo1QciQa~ tudatosan vállal juk . Így'
például nézetünk szerint szükség van külön is rögzíteni a
kisebbségek azon jogát, hogy politikai érdekvédelmi szerve-
zeteket, akár pártokat is létr:f~ozhatnakA"";nnak ellenére,
hogy ez a lehetőség az egyesülési, illetve a pártokra vonat-
kozó jogszabályokból lia mí nderrt lehet, ami nem t í lo s-" elve
alapján logikusan következik. IW.g,y. ~kkor is szükség van bi-
zonyos jogok rögzítésére és részletezésére, főleg az anya-
nyelv használatát, valamint a kisebbségi nyelvek és nyelvjá-
rások védelmét illetően, ha azokat az AlkotmánY1~gyébként is
tartalmazza C§) t-;iános megfogalm;-iásb~:--foitén-;ími tapaszta--._------- ..._._ ..-
lat biz o,n y í,tja, sz ámta lan ese tben bek öve tkez ett aztraj hel y-

Ct-cu-~~ k/ ~"t'zet, p-10g;y(a legmaga~mizintű jogszabálye.e:A~e,!1~-áíh nem-
zetközi szerz ő dé sekbee rc3gzítettaJ-a~elvekt=e-h~-tk02..y.-a~ ta-

\

gadták meg a különböző államok a kisebbségi jogok érvényesí-
tésének ~biztosítását és nem voltak hajlandók az általános
elveket közvetlenül alkalmazható jogszabályokban érvényesí-
teni.
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ll: lJ k.i~lO~lú(LJ ti.,....J) ,t1/~~

t.A-ma:S-iK-;:g~~-~4~jogok részletes fe lsoro I á s ében
rfCI'" az, ho gy a tervezet ~y í1tan szak ít a ki sebbs égek fegyenjo gú-

ságának az elvévei és az aktiv kisebbségvédelem álláspontjá-
ra helyezkedik. Az aktív kisebbségvédelem egyfelől a vázolt

~~~~Og kategóriája bevezetéséból és alkalmazásából áll,
másfelől az ún. pozitiv diszkrimináció elvének a vállalásá-
ból. A részletezés azért szükséges, hogy a többség számára
az aktív, vagyis a támqgató kisebbségvédelem ne úgy jelenjen

~ k~~1.1Íf./1FC'!~ (meg mint a kisebbség lehetősége a "visszaélésre" a WfrtJréT-=-'
jogokkal; amelyek - mégegyszer hangsúlyozzuk - nem több jo-
got jelentenek, mégkevésbé privilégiumokat. Atervezetben

/ .. 1", 1.• , J
foglalt közösségi és egyéni kisebbségi r~A~~~jogOk felsoro-
lása nézetünk szerint meggyőzően bizonyítja bárki számára,
hogy itt nem az állampolgári jogegyenlőséget sértő különb-
ségtételről van szó.

H'&-t·etra't--ne~~t,ij.nk-e-raöeKraraTíV'=oltto·s+tp~-
í~á.k-...vjj;..9tha t ó fel v!t.teJ.-é·r-ó'l--a-"jtrs'Z'8-e.á/by.,oo··1h~m tek i.m1ink
! .------.,_ _ $Ll.~ /"

el azo n az ezeket garantáló operatív ;kötelez~é~r""
-t-i-v-Jtiltó no á.!< részletezésétől sem a •........K1JÍünösrészben .
.!-~ekeztünk azo~b'a'R~~~~dVé9i9 meQJ.a~·ni .egy optimális
egy)::iú 1y t a dek 1ar ativ "ji31J e ~ kas zok ki a1aki tás án á1 a
minimá .s leír.ás és a tÚ~!...:J;,édí~·tezó.,1:---.~ehézkesmegfogalmazá-
sok közöt. Az, hogy e-..--síakaszokaz Általállos rész cím alatt

/" ,.~

szerepelnek z~:,9/€rgyenSÚlyOZÓ törekvést kívánt'ák,,~:lezni. Ez
persze ne~j nti azt, hogy e rész nem bővíthető uja~b.b in-
~o~/~öVegréS kkel, de elhagyni belőle véleményünk"'sze- ,

\ r.al1tnem lenne ajánla s. , _ .J

Ami a kisebbségi jogok megvalósulásának ;rbiztosí-
tékait illeti, a tervezet elvi alapon áll szemben azzal a
nézettel, hogy a kisebbségi érdekvédelmi szervezetnek egy-
szerre kell ~vállalnia a politikai, a kulturális, szociá-
lis~dekképviseletet, a külkapcsolatokat és a jogvédelmet,
a kisebbségi képviselők állításának~ lehetőségét és az ál-
lamigazgatásban dolgozó kisebbségi tisztviselők kijelölését,
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az állami sZ~kkel való kapcsolattartást és a kisebbségi
sajtó, rádió, TV menedzselését st~:::>

CTervezetünk ezzel szemben egy tagolt, rugalmas, a
változásokra és a hatékony érdekképviseletre alkalmas,
többszintű és jogi természetüket tekintve eltérő kisebbségi
intézményrendszer koncepcióját részesíti előnyben.::>~_...:! ~-- .'li ----------- •

~z intézményrendszernek kulcsfontosságú ele~
me a kisebbségek kulturális önkormányzata.

Rendkivül fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet
arra, hogya tervezet által előterjesztett kisebbségi önkor-
mányzati forma nem kötelező, a kisebbségi kulturális és szo-
ciális önkormányzat megalakítása - a tervezetben foglalt el-
vek alapján - nem feltétele kisebbségi jogok érvényesítésé-
nek az adott területeken. Ez egy lehetőség a sok közül -

az általunk egyik leghatékonyabbnak tekintett önkormányzati
forma, s az általunk kidolgozott statutum (alapszabályzat és
működési szabályzat) pusztán modell, mely alternatívákat
tartalmaz, arra az esetre, ha egy kisebbségi közösség arra a
meggyőződésre jut, hogy ~~)egy ilyen önkor-
mányzatot. 1 .

ed ')-v-?e-,~;>'

A kisebbségi kulturális onkormányzat a-Ra~~m-O&--
·l-e.g_áJ_ás-á-l-l-am-3o..:g-i~n-té-z;m~l1-ye-a.laP-3 án\-me gh atáro zo tt te r üle te-
ken közhatalmi ~P-il;j(",g:g'i1ftt""littaJ" rendelkezé köztestület . A ki-t ' - ,

sebbségi önkormányzat a személyi elv alapján jön létre és
működik:; léSJ~fa9i természetét tekintve a hatáskörébe tartozó
önkéntes csatlakozás alapján autonóm, saját önkormányzattal
bíró kisebbségi intézménxeke,;t_~r~~~ulálÓ egységesl/menedzse-
lé ,Ilf A k ö h t a lm í 11(If"ilt(JJl.t(J(~ í t t 1 t ő k" tSI orma. ~z a a nu fIfe-p.oga-a.~va;1 a apve oen a ove-
kezőket jelentik~.-'

az önkormányzat demokratikusan elfogadott hatá-
rozatai érvényesítéséhez közvetlenül igénybe vehető az álla-
mi közhatalom (akár kényszer formájában is);

, I
, .. '.I • , I . I I ,J_,',' 1, /, il-', / .. j.. _ .

,.l (';11/ i:.~JI((.LU{ií. (/2Ií.'1 {' ,it/dO ( li)!::!.( ll.. ttC;JJ(1 //':J'-~/./~(/>1.. <tU·J'(,ro. !(;..I"'~//C.

.0~vlrit .: lr.(,;':ft)l· ;f/~' :·.~t'(~! yi'J//(: ( /td'tití';l Y f.) .-1r-/'l4! cf-fil/JU 1.J-I. -
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- az önkormányzat demokratikusan elfogadott statu-
turna a kisebbségi kódexbe való felvétel útján törvényerőre
eme 1 ked ik, ....az..által-a-k-i-s-ebI3-s-é-g..i-k-é-fre-x-b-e----v-a-l ó f e-tvé-t-er-trtj-Bn

tÖ,r.vény-eróre eme-l-kM+k--~,-@-záltal a ki sebbségi önkormányza t
csak a törvénynek van alárendelve, határozatait csak az Al-
kotmánybíróság helyezheti hatályon kívül, az önkormányzatot
pedig pusztán a Parlament oszlathatja fel, minősitett több-
séggel - lévén a kisebbségi kódex alkotmányerejű jogszabály;

rr;akkor
geinek ~
kenységi

. (
, !. L I/ -'-t' oolaz önko rmányz at közhatalmif#JAi~·B:4',j,a. uqy a--L --

együtt jár ~ vezető testületei és vezető személyisé-
fokozott felelősségével az általuk folytatott tevé-
területen;

,/ -- fu-z=ön k:o-im~ny'ia-t=demokr:a~tTktis~~n;::;'lérrejo'v'ő:~á·:iTíű -

ködő hierarc~ik'o~ t~,ület, ~e ly".,\,~"t)J{~y~'móan"';iE:!rarChikus)
If ormá ba n múk ödő '\',int é z~énYEr"fcig-iCli.:-~-;;;'~gába n (okt atás i in téi:'
, I __ ,"- .. ,.' .' ,", I

\~~s~1f!_~~,_!-á,~:~ó,-, uT-y-~~~b

- az állam meghatározott kötelezettséget vállal az
önkormányzat támogatásában (pl. oly módon, hogy az Unkor-
mányzat szerveinek a működés köl tségei t biztosítja, ~~:r;~í,-

. qVCl!.J(c.u...vül az önkormányzat alapítványába évente meghatározott ~-
~ hozzájárul).

Az önkormányzatok megalakítása nem zárja -kí az e-
.' '-...

gyéb politikai, társadalmi, kulturális, stb. érdekképvise-
leti formák létét: pártok egyesületek, klubok, baráti körök,r-i-«.társaságok, szövetségekr~Ei:ek a már létező, törvényes kerete-
ken belül létrejövő és működő szervezetK lennének, de la-
zább felépítésűek, mint a tervezet által ajá~~ott önkormány-
zati forma. A kisebbségi közösségek belügye, hogy melyik
formát választja, illetve érdekképviseletét egyszerre több
szinten is biztositani kívánja.
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Mindezektől külön a tervezet biztosítja a képvise-
leti önkormányzati szervekben ~álasztott testületek) való
arányos részvételt (helyi önkormányzatok). Az arányos rész-
vétel minimális garancia, nem numerus clausus. Nem zárja ki
a koncepció a számará~yosnál magasabb képviseletet sem,
amennyiben kisebbségi képviselők a kisebbségi választókörze-

./'teken túl;.' a különböző képviselőállítási joggal rendelkezőfrn./'" re« '")'KIV'( f-di <-
testületek által jelölve jutnak be a választott önkormányza-
ti szervekbe.

1 . J.I -
"lr~) /At) 1:'1 l-

Ezeken túlmenően biztosit~ fl ~e~ az állami-
gazgatásban a kisebbségi tisztviselők, vagy ha ez nem lehet-
séges az illető kisebbség nyelvét és kultúráját ismerő
tisztségviselők méltányos arányát.

Sajátos garanciákat ir elő a tervezet az anya-;----
nyelv használatát illetően a politikai közéletben, az iga~_=-'
tságszolgáltatásban és az· államigazgatásban. A Regionális és
kisebbségi Wyelvek~ró~ai Chartájával összhangban a terve-
zet számos garanciát és intézkedést tartalmaz a kisebbségi
nyelvek és nyelvjárások védelmét illetően, külön ~hangsú-
lyozva az állam feladatát e területeken. A tervezet a ki-
sebbségi nyelvjárásokat közösségintegráló tényezőként ismeri
el, igy lehetővé teszi a kis~bbségi közösségi és egyéni jo-'~ .gok élvezetét azok számára~ akik érdekeltek nyelvjárásaik
védelmében ésápolásában.

A jogszabály tervezet nem kívánta érvényesíteni a
nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségekkel kapcsola~n a ta-
x ác ió elv é t ,*-sem--a--sz·or.05·,--sem·-a-lazoa-fel-sorol-áift-'-;Ez el-

I

lentétes lenne az identitás meghatározásának fentebb kifej-
tett alapelveivel. így tehát azt sem tartalmazza a tervezt,
hogy mely kisebbségeket tekinti nemzeti,etnikai vagy nyelvi
kisebbségeknek. Ezzel szemben) az anyanyelv használatával
~~aba~ kapcsolatban kialakuló hipotetikus,képtelen eseteket
meg elő zen d ő , .mi-s-re-r:.io.í jaj o gs zab á 1y fel sor o 1 jam a jd azokat a

\ .
.- /' .k,.* t(71('/;f-(;r 1: (.~·í;ítúA·'fl(

r I (

; / 1,

C l-/:'riít.'Y/U/ ,itt !li' (~.t\

I
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nyelveket, amelyeket a kisebbségi önkormányzatok tárgyalási
é s ügy kez elé sin yelv éne kis mer el .f-t--t-eg-y-kr-i-t-é-r-i-tHn-s-zer-e='

pel: _«

___-------------------------------J,fri rt----------------- ----------------------...
~

....-r-a--z-8-g-y-i--k--a-z-~----ho-g_Y1az iII e t ö ki? ebb ség i nye 1v }lCé--iL
.;.'-.'1/

ejlett politikai és jogi kategÓriarend:.-.~,,~~re~~~~S:'.A;
S=e:rt_e.9Y.-SLeTJleD-aS=Er9V-fftIDm.u !=rehe..t --bt-z-onyí-ta ni ~jI re a

megszoritásra azért van szükség, ~ogy a tervezet által e1ő-
írt szabad nyelvhasználat a politikai életben és az igaz-
ságszolgál tatásban ~8-Ljes-mér-tél<-hen)lehetővé váljék~- a tÖl-'"

vények,-b--í--~ós-á-g-i-per--i-~-t__ok-,-egyéb-h-i-v-a-t-a-l-o--s-ügy_i-~a-tok-lef-or--
-,- - {. ,'''rA. .- --:,'" :'·/er'é.;- ,"i t: 6/'I'ijd-i-"t-á-s-a-.. :;:-'-- vr 11//<,- ••••.•- li,. .- }, / ' ~/

Azok a kisebbségi nyelvek és nyelvjárások, amelyek
e követelménynek nem tesznek elege'l az állam által védelem-
ben részesitett nyelvek kategóriájába tartoznak. Ez nem
csorbítja az érintett kisebbségek egyéni és közösségi jogai-
nak az érvényesitését.

. ~'7f%,'H:

Noha a tervezetbe~erepe~előreláthatóan a
közeljövőben létrejön Magyarországon a nemzeti, etnikai és
nyelvi kisebbségek parlamenti biztosának az intézménye, a
kisebbségi ombudsman. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollé-
gium december 29-ei plenáris ülése egyhangúlag elfogadta az
erre vonatkozó határozat tervezet~t. Jelenleg ~zakértői
szinten vizsgálják ezen intézmény bevezetésének a lehetősé-
gét. Célszerű lenne, ha a kisebbségi ombudsman hptáskörét és
jogait a kisebbségi törvény tervezet tartalmazi~~

A nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbség~ szerve-
zetellk állami támogatásának a/módj'a, technikája nem képezi a
kiSe~bSé9i kódex tárgyát. (z ügyben a~~i4~2~jfkülön jav~s-
latot terjeszt a közeljövőben a kormány elé. Annyi közve~e
kiderül azonban a szövegből, hogya tervezet az alapitványo-
kon keresztül történő állami támogatást részesíti előnyben,
valamint a konkrét tervek, pályázatok, projektek finansz(ro-
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zását. A kisebbségi nyelvek és nyelvjárások védelmét illető-
en azonban a tervezet megjelöli azokat az eseteket, amelyek-
ben az állami támogatás elengedhetetlen. Hasonlóan jár el a
tervezet az anyanyelv használata esetében, mikor a kisebbsé-
gi nyelvek a politikai közéletben és az igazságszolgáltatás-
ban való szabad használat~nak bizonyos anyagi vonatkozásait
az államra háritja. A koncepció megengedi a kisebbségi szer-
vezetek külföldi támogatásának a lehetőségét, természetesen
elsősorban a nyelvország részéről; »gyanakkor~ nyitva hagyja
az önkormányzatok számára azt a kérdést, hogy tagjaitól -
demokratikus döntés alapján - elvár-e különleges támogatást
a kisebbségi intézmények javára.

Budapest, 1990. február 1.


