Nyílt levél
a Magyar Köztársaság Kormányához
a nemzeti és etnikai kisebbségek
országgyűlési képviseletének megoldása érdekében

Az országos kisebbségi önkormányzati elnökök, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosa által létrehozott egyeztető fórum, a II. Kisebbségi Kerekasztal arra kéri a
Magyar Köztársaság Kormányát, hogy alakítsa ki álláspontját a nemzeti és etnikai kisebbségek
részére az országgyűlési képviselő-választáson biztosítandó kedvezményekről.
Ahhoz, hogy a kisebbségi jelöltek indulhassanak az országgyűlési képviselők következő, 2010ben esedékes általános választásán, a törvényjavaslatot legkésőbb a 2009. évi parlamenti tavaszi
ülésszakon napirendre kell tűzni.
A kisebbségek parlamenti képviseletéről szóló törvény megalkotása nem a részükre juttatott
kiváltság, hanem az Alkotmány rendelkezéseiből eredő kötelezettség.
Ennek ellenére az Országgyűlés 2000 novembere, a Választási Rendszer Reformját Előkészítő
eseti bizottság jelentésének benyújtása óta érdemben semmit nem tett a fennálló mulasztásos
alkotmánysértés orvoslása érdekében, és kormányzati szinten sem készült olyan koncepció,
amely alapján meg lehetne kezdeni a törvény kidolgozásához, megalkotásához szükséges
politikai egyeztetéseket.
A II. Kisebbségi Kerekasztal ezért arra kényszerült, hogy hónapokig tartó egyeztetések
eredményeként kidolgozza saját javaslatait. Az országos kisebbségi önkormányzatok
egyetértenek abban, hogy csak olyan törvényt tartanak elfogadhatónak, amely mind a 13
kisebbségi közösség számára reális esélyt kínál az országgyűlési képviselet megvalósításához.

Az elkészült koncepciót a II. Kisebbségi Kerekasztal - egyhangú döntés alapján - 2008. február
5-én átadta Gémesi Ferenc úrnak, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekért felelős
szakállamtitkárnak. A javaslatokat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési
biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló is tartalmazza.
A beszámoló országgyűlési vitája során valamennyi képviselőcsoport kinyilvánította azon
szándékát, hogy kész a kérdés megoldására. Az érdemi politikai egyeztetéseknek azonban az
az előfeltétele, hogy a Kormány előterjessze javaslatait.
A Kormány ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy csak olyan koncepcióról tud tárgyalni,
amelyben a kisebbségi közösségek konszenzusra jutottak. Jelen pillanatban egyetlen egységes
megoldási javaslat létezik, és ezt az országos önkormányzati elnökök is megfelelő vitaalapnak
tekintik.
A II. Kisebbségi Kerekasztal ezért arra kéri a Kormányt, hogy ennek a koncepciónak a
figyelembevételével kezdje meg a kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló
törvényjavaslat kidolgozását és egyeztetését a politikai döntéshozókkal.

Budapest, 2008. szeptember 5.

