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Javas-latok n~mzetiségi törvény mega lk.otás4hoz

Tervezet

L A törvény szükségessége, jellege, célja
. . . .

Az országban végbemeno társadalmi fejlodés, a demokra-
tizálódás, a megujhodás nem kerülheti ki a nemzetiségi poli-
tikát.

A nemzetiségek politikai, társadalmi, gazdasági, demográ-
fiai helyzete, nyelvük és kulturájuk állapota, a nyelvnemze-
tekkel ápolt kapcsolata, a nemzetiségi kérdés iránti érdeklő-
dés részben pozitiv, részben negativ irányban lényegesen meg-
változott az elmult évtizedekben.

A nemzetiségi állampolgároknak az alapvető állampolgári
jogokon tul specifikus jogokat és ezek tényleges érvényesitését
is biztositani kell ahhoz, hogy a nemzetiség ferm.maradhasson.

,
A magyarországi nemzetiségek további gyors asszimilálódása

ellenkezik Hagyarország nemzeti, bel- és külpolitikai érdekei-
vel, politikailag, erkölcsileg neheziti a határokon tul élő
magyarsággal való jogos törődést.

A nemzetiségi törvény
rögzitse a nemzetiségek kollektiv és egyéni jogait

- segitse elő a nemzetiségpolitikai elvek hathatós meg-
valósitását, a nemzetiségi jogok védelmét és kitel-
jesedését, az ehhez SZükséges politikai, társadalmi, gaz-
dasági ésintézményes feltételek biztositását, a felada-
tok végrehajtásának ellenőrzését, a számonkérést és
- mulasztások esetén - a felelősségrevonást

rendelkezzék arról, hogy a nemzetiségi egyének és csopor-
tok jogot kapjanak a törvény szellemének és betüjének
megvalósulásáról tájékozódni és véleményt nyilvánitani

- erősitse a többségi nemzet tagjaiban a racionálison túl.
az érzelmi támogató közszellemet, a kölcsönös toleran-
ciát, a békés együttmunkálkodást a nemzetiségi sajátosságok
fenntartása és kibontakoztatása érdekében
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határozza meg az állami, társadalmi szervek, a kUlön-
bözo intézmények és gazdáLkodási egységek nemzetiség-
politikai feladatait;

- szögezze le, hogya nemzetiségi feladatok megoldásának
szervesen be kell épüLniök a településpolitika egészébe;

- induljon ki az alaptörvényboi, az ország és a nemzeti-
ségek tényleges helyzetébol, mai és holnapi érdekeiből,

, -
a kisebbségekre vonatkozó nemzetközi dokUmentumokbólj

_ támaszkodjék korábbi nemzetiségi törvények haladó, követen-
dő rendeLkezéseire;.

- összegezze a vonatkozó időtálló elveket, határozatokat,
rendeleteket;

_ határozza meg a nemzetiségi szövetségek társadalmi helyét,
jogállását és mozditsa elo a hathatós müködésükhöz és az
Alapszabályukban foglalt feladatok teljesitéséhez szük-
séges politikai, személyi és pénzügyi feltételek bizto-
sitását;

- erősitse a nemzetiségi állampolgárok identitástudatát,
buzditson a nemzetiségi igények bátor kinyilvánitására,
a törvényadta lohetőségekmaradéktalan kihaszn~lására;
nagyobb saját erőfeszitésekre, áldozatvállalásra;

- legyen átfogó, elveket rögzitő kerettörvény, de egyuttal
gyakorlatias is, tartaUnazzon garanciákat az elvek meg-
valósitására, legyen bátoritó;

- biztositsa a megvalósitás pénzügyi támogatását, a szükséges
káderek képzését és nemzetiségi településeken, intézmények-
ben, szervekben, gazdáLkodási egységekben való elhelye-
zésé t;

- tegye előfeltétellé, hogy nemzetiségek által lakott tele-
püléseken a tisztségviselők legalább értsék a nemzeti~ég
nyelvét;

- állapitsa meg, hogy a nemzetiségi feladatokkal szembeni
köz:ö',mbösség elfogadhatatlan.
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Jogosui tság:

Nemzetiségi jogok gyakorlására jogosult az,
- aki nemzetiségi származású és maga annak tartja magát,~~,

aki igényt tart a nemzetiségi nyelv és kultúra ápolására.

Alapveto emberi joga minden magyar á l.LampoLg'ár-nak , mi lyen
nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

A törvénynek szavatolnia kell a szabad választást, azt,
hogy a jogokat mikortól és milyen mértékben igényli ill.
azok megvalósitásában milyen intenzitással vesZ részt.
Nemzetiségi hovátartozásból serucinek nem származhatnak sem
elonyei, sem hátrányai.

A törvénynek szavatolnia kell a kettos - a nemzetiségi és
a magyar nyelvhez és kulturához való - önkéntesen vállalt
kötodést.
Figyelemmel a máig ható történelmi eseményekre a népszámlá-
lási bevallások nem tekinthetok mérvadónak a számszerüség
rnegállapitásánál. A bevallás kötelezové tétele továbbra sem
kivánatos.

2. A törvény hatálya

ki terjed a ~'!agya:r.Népköztársaság azon á Ll.arnpoLgá r-aí.r-a, akik
nemzetiségi jogaikat gyakorolják, kötelezettségeiket telje-
sitik, valamint azon központi, területi és helyi állami,
államigazgatási, társadalmi szervekre, intézményekre, gaz-
dáUcodó egységekre, azok vezetőire és ügyintézoire, amelyek
ill. akik kötelessége a feltételek biztositása, a feladatok
végrehajtása.

J. Illetékesség:

a. Nemzetiségi állami-államigazgatási ügyekben általában:
- országos szinten az Elnöki Tanács, a Minisztertanács,
valamint érintett szakrninisztériumai, hatóságok és"
intézmények,a Hazafias Népfront,

.:
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megyei és helyi szinten a tanácsok, intézmények, gaz-
dálkodó egységek Ugyért felelös vezetöi, a Hazafias
Népfront;

b. Nemzetiségi mozgaDni, szervezeti és egyéb ügyekben:
országos szinten a nemzetiségi szövetségek v ez e t ő í. _. _/

- területi és helyi szinten a nemzetiségi szövetségek te- I
rületi és helyi szerveinek vezetöi, a nemzetiségi bizott- !

of \..... -'\- '-- -

ságok vezetői./L.-A--\........
1
I
i
l

a. a nemzetiségi többlet jogok biztositása;
b. kollektiv és egyéni jogok érvényesitése a nemzetiségiek

számától és arányától függetlenül;
c. az érdekképviselet érvényesitése minden szinten;
d. a nemzetiségi azonosság megőrzésének hathatós álland

és társadalmi támogatása;
e. a kaiös kötődés, hovátartozás jogának, a közvetitő

szerep, összekötő kapocs elismerése.
f. a nemzetiségiek aktiv közremüködése.

4. A törvény elvei:

- tannyelvü, kétnyelvü, nyelvoktató óvodai csoportok, -;;
óvodák, általános iSkolai,szakmunkásképző, középiskola";
osztályok, iskolák, a nemzetiségi oktatást szolgáló
főiskolai és egyetemi óvónö-, tanitó- és tanárképző
tanszékek inditványozása;

5. A nemzetiségek kollektiv és egyéni jogai:
/a~ Alkotmány 54-68. paragrafus~iban biztositott jogokon ki-

vül/
a. A nemzetiségi kollektivákat megillető- jogok:

- a nemzetiségi azono5ságjegyek megőrzé5e és szabad
ápolása, az ehhez sZükséges feltételek igénylése;

- anyanyelvü állami é5 egyházi 5zertartások, 5zéle5-
körü anyanyelvi feliratok, nemzeti5égi nyelvü t~ács-
rendeletek kezdeményezése;

- utcák, terek, középületek elnevezése
nemzetiségi 5zemélyiségekről, emléktáblák el-

he lyezé se;
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megfelelo mennyiségii és m í.nő sé gü anyany'~lvi tömeg-
tájékozta tás /uj ság, évkönyv, rádió , tv, szépiro-

.dalmi és tudományos könyv, ismeretterjesztés, közle-
mények/, a nemzetiségi sajtótermékek szabad terjesztése;

- arányos és ténylegesen mUködo képviselet állami,
társadalmi szervezetekben, intézményekben, gazdá Lko-.

dási egységekbe~, azok vezetésébenj

- hathatós intézkedések a települések nemzetiségi lakosságá-
nak megtartása érdekében;

- tagsággal rendelkezo érdekképviseleti szervezet, nem-
zetiségi együttesek, egyesületek, alapitványok, klubok
és más szerVek létrehozása;

- nemzetiségi rendezvények szervezése, tartása;

b.

- szabad érintkezés az azonos nyelvet beszélo országokkal,
más országokban é Lő azonos nyelvet beszélo n emz e t.Leé gekk eLj
azok szerveivel,intézményeivel, valamint az iskoláztatás

:lehetosége anyelvországokban.
Egyéni nemzetiségi jogok:
- az anyanyelv szabad használata a köz-, a közösségi és

- az anyanyelvi kultura, a nemzetiségi hagyományok
szabad ápolása, ujraélesztése, gazdagitása;

I
I

I
II
'1
II
'1

- szabad érintkezés a külföldön é Lő hozzátartozókkal, az II
azonos nyelvet beszélo országok po Lgá r-a í.va L, intézményei- .1
vel, más országokban é Lő azonos nemzetiségü személyekkel, .:,..il"
azok nemzet;L.ségi intézményei ve 1;

/ '-....--'-- - ~-"----
nemzetiségi szervezetekhez való önkéntes csatlakozás;

mindennapi életben, a munkahelyen;

- a kivánt anyanyelvi oktatásban való részvétel;

- nemzetiség-i szerVezetekben való részvétel;

külföldi /nyelvnemzet/ oktatási intézményekbe való
jelentkezés, ösztöndijak megpályázása;

II
II
II
!I
t
li
I

;1

!I
I
il

- külföldi /nyelvnemzet/ p á Lyá za t.olcorivaló részvétel.
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c. Képviseleti jog:
- a nemzetiség egészét érintő ügyekben: a nemzetiségi

szövetség;

- területi és helyi ügyekben: a nemzetiségi szövetség,
ill. a szövetség területi és helyi érdekképviseleti

I ,/··f'?// - ;' /}/ /J_szervei; -re,ó (<<Lt::.~ JJÚ:t-J-l 't-a(
- I &nemzetiségi szervezeteket érintő ügyekben: .a szervezet <:"j::-:i~

~.
vezetője;

- biztositani kell, hogy a n~~~_l~~gár érdem-
~-- ---ben képviselhesse a nemzetiségi lakosság érdekeit minden

olyan állami, társadalmi szervben, szervezetben, intéz-
ményben, gazdáLkodási egységben, amelynek tagja, dolgo-
zója.

6. A nemzetiségek kötelessége:
Azonosak minden magyar állampolgár kötelességeivel.

7. A nemzetiségek szervezetei:
a. A nemzetiségi szövetség:

- Az illető nemzetiség országos érdekképviseleti szerve;

- Jogi személy. Felépitésének, mill~ödésének rendjét a
nemzetiség kongresszusa által jóváhagyott Alapszabály
rendezi.

- Tömegbázisa tagságra, területi, helyi szervekre épül-
het;

vétó joga Van a nemzetiségek által lakott államigazga-
tási szervek határozathozatalával kapcsolatbanf a nem-
zetiséget hátrányosan érintő jogszabály, intézkedés,
törvény hatálybalépésévei kapcsolatosan;

J,
!
f
t

1

Javaslattevő joga van minden, a nemzetiséget érintő kér-
désben;

l':'

Egyetértési illetve vétójoga van nemzetiségi oktatási
és kulturális kérdésekben.

J

I
1
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8. A nemzetiségiek oktatási és kulturális ügye:

a. Az anyanyelv ápolás~ teljes~körü használata a nemzetiség
fenrunaradásának alapvető előfeltétele, záloga.
Az anyanyelv fennmaradása, visszanyerése a nemzetiség és
a többségi nemzet közös erőfeszitése révén válik· lehető-

közöttvé. A mai körülmények ebben az óvodai és iskolai nyelv-
oktatás játssza a meghatározó szerepet. Az anyanyelvnek
élőnek kell lennie.
Heg kell kapnia az öt megillető helyét, rangját a k ö z ;
életben, az ügyintézésben, a tömegtájékoztatásban, a
vallásgyakorlásban.
A megfelelő szinvonalu nemzetiségi oktatás biztosítása
állami feladat. Az oktatás kielégitő tárgyi és személyi
feltételeiről az ~vodát, iskolát, intézményt fenntartó
szervek kötelesek gondoskodni.
A nemzetiségi oktatás intézményei: ,

tannyelvü, kétnyelvü, nyelvoktató óvoda /ovodai csopor-
tok/, általános, szakmunkásképző és középiskolák
/osztályok, tagozatok/,
pedagógusokat képző főiskolai é s egyetemi nemzetiségi
tanszékek;
különbözo szakembereket anyanyelven illetve két nyelven
képző főiskolai, egyetemi csoportok;
Az anyanyelv megtanitása érdekében feltétlenül elsőbb-

séget élvez a tannyelvü illetve kétnyelvü oktatás minden
szinten.

b. Nemzetiségi oktatási intézmények létrehozását kezdemé-
nyezhetik:

a nemzetiségi szövetség, annak területi és helyi szer-
vei;

- állampolgárok;

- állami szervek.

A nemzetiségi oktatási intézmények létrehozása, át-
I ': ~;,..~,., szervezése, megszüntetése, vezetőinek kinevezése, fel-

/

mentése, a megyei vezető szaktanácsadók kinevezése és

c.
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felmentése csak a nemzetiségi szövetség beleegyezésével
t ö r t é nhe t.
A nemzetiségi oktatás szinvonalát a nemzetiségi szövetség
ilL annak területi és helyi szervei ilL az érintett rrern.,

zetiségi lakosság véleményének ilL igényeinek megfelelően
kell biztositani.

d. Nemzetiségi oktatási intézmények külföldi finanszirozásá-
nak, felszerelések, berendezések realizálásába, külföldi
lektorok, vendégtanárok alkalmazásába be kell vonni a nem-
zetiségi szövetséget.

e . A nemzetiségi kultur a és hagyományok ápolása, gyara-
pitása, kulturális értékek feltárása, gyüjtése, közre-
adása /kiadványok, kiállitások, előadások/ nemzetiségi,
intézményi, állami, vállalati feladat.

f. A nemzetiségi együttesek, kulturházak, könyvtárak, muzewllok,
tájházill<,fenntartása, ellátása, berendezése állami szer-
vek , intézmények, gazdálkodási egységek, vállalatok, egye-
sületek, klubok, alapitványok, egyének segitségével biz-
tositandó. E célból külföldi segitség is igénybe vehető.

9. Az azonos nyelvet beszélő orsoz;ágokkal való kapcsolat elvei
é s gyakorla ta

A Magyar Népköztársaság az államközi egyezményekben foglal-
\ .

tak szerint, a békés egymás mellett élés, a hWllanitár~~~,
az emberi jogok érvényesitése szellemében biztositja a
bizalomépitő, a kölcsönös megismerést, a békét szolgáló'
kapcsolatok zavartalan gyakorlását /rokoni látogatások, diák-
és kulturcsere szakemberképzés és -továbbképzés, települések
közti partneri kapcsolatok, intézmé:nyek, alapitványok közti
együttmüködés, turizmus, adományok, ösztöndijak elfogadása,
közös kutatások, könYVkiadás, gazdasági és sportkapcsolatok,
közös rendezvények, évfordulók szervezése stb./
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Negjegyzések

a. A törvény tervezet szövegét magyarul és B nemzetiségek
nyelvén széleskörü vitára kell bocsátani, hogy a
nemzetiségi kongresszusok állást foglalhassanak.

b. Az országgyülés által elfogadott törvényt magyarul és
a nemzetiségek nyelvén széles körben p'ubLd.k.á.Lná, kell.

c. A törvény rendelkezzen arról, hogy a megyei, városi
és községi tanácsoknak, a különböző intézmények, ható-
ságok, gazdálkodó egységek határozzák meg saját tenni-
valójw~at a törvény végrehajtása érdekében.

Budapest, 1988. június 08.
~U~~
Hambuch Géza

főtitkár


