Právnici povazujú noveiu zákona za krok dozadu
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Novelou mensínového zákooa OdObrali.oárodoos-l ra Rómsko samospráva BudapeSti.:Mkooe;"· i.odo~ '118
tiam Zijúcim v Mad'arsku práva, oa ~o zatial' oebol poralle-viBina odbornikov povdovalaJl.9yelu právpriklad. Okrem iného aj teoto vjrok edznel-na od- . n~hopredpisu, ktorá oadobudla platn~·15. oovembornej porade, ktorú usporiadala Za~tkoinJebtuá- '_ ~ta 2005, za krok dozadu.'
-:~ :'.-:r."
_~:·:1 - ..

Novelu právneho predpisu nechválil ani predstavitel' srbskej samosprávy Pero Lastié na besede za okrúhlym
stolom s názvom Národnostny zákon

covník InStitúcie právnychvied MTA
Balázs Majtény; a ~t,
Vysokej sko-

ly"JánosaKodolárij.ihoAruJiQsL6s:)ó:

.-S:'.~.a

.Na rozdiel üd doterajsích predpisov národnostné
samosprávy, ktoré
vzniknú po. tohoroönych
vofbách,

é. eXTv. z roku 2005 - Pro a kontra.

PlIp-povazovaJiiótazkazomamU-Yo-.budú povinné pozyvar na svoje zaliöov za najdiskutibiIiie~iű
•.Podfa
sadnutia notára-alébo jeno predsta-

Podl'a neho spösob zostavovania volebnych zoznamov, v zmysle ktorého
treba písomne avizovat' ziadost' o. zaradenie do. mensinového zoznamu VQliéov, möze viest' k dvom vysledkom.
Ak predstavitelia mensín sú öestní, tak
do. zoznarnu VQliCQVzaradia iba tych
oböanov, ktorí naozaj patria k danej
minorite. Avsak tieto etnické skupiny
na to. doplatia tym, ze v mensinovych
vol'bách na jeseií. 2006 sa drasticky
znízi poéet ich samospráv, ich politická sila sa znízi a národnost' stratí autoritu. Takto sa daná minorita möze dostat' do. politicky nevyhodnej situácie.
Ak predstavitelia mensín zapísu do.
zoznamu aj takych oböanov, ktorí patria k váősinovému národu, tak zdiskreditujú VQI'by a legitimita národnostnych samospráv möze byt' SPQchybnená.
Právnici prítomní na besede - pracovník Institúcie pre národné a etnické mensiny pri Mad'arskej akadémii
vied (MTA) Ernő Kállai, pracovník
úradu ombudsmana pre národné a etnické mensiny András Magicz, pra-

nich nüvelizovanyJ7.ák~alej.ne. vitel'a. To. nadhodíőtázkupouzívanía
vyluöuje mÜZnüSt'jehQ~euzma;
ani. jazyka, totiz oofar-!úe je povinny
d'alsiu existenciu etnü9iZmSU, totiZ v ~ ovládar jaZjkaattef$odhüsti.Odprehlásení vydanom pred vedúcim -. zdéla aj dobrá rá:aa-;Vt8Jcümtü prípavolebného úradu mözeoznaöir
hocide treba poZi.aaát':I!,O~·iiby
si zobkto hocijakú národnost'. Vedúci vora/ so sebou t'fi@et'fftiI'?,"
l~bnéhü úraduje vaesin~u notár, Pr~,Móze sa
"',TIiI.;?dnosttym ombudsman pre narodoé a etnícnych samosprav;kto,au kolekké mensiny Jenő Kaltenbach to. vytivne pouiívanirqjt:FYlja-;;I~Oo doteráz
svetlil tak, ze tymto rozhodnutím stát
boli obecné úradfi>Q~~lDiC.fiakryje podvody, Dalsím problémom je,
dost' menSinüvejSa$.'~~.
P'ódl'a
ze volebné zoznamy su natolko tajné,
novely teraz o. tom rüilioduJe obecná
ze neposlú oznámenie ani tomu, kto
samospráva so. súhlasom mensinovej
bol v nich evidQvany..
samosprávy,
Dővodom obáv móie-bS1' aj fakt, ie
Úöastníci povazujú.za d:alsÍ probpodl'a zákona po roku 2010 iba tie orlém to., ze regionálne alebazupné saganizácie móiu nominovarkandidátov;
mosprávy mensín majú ibaprávo konktoré existujú aspdrí
Vo. vol'zultácie v kultúmych a skolskjch otázbách v roku 2006 platí eSte predpis, ie
kach, nehovoriac o.tom,
samosprákandidáta möze poslar organizácia,
vy hlavného mesta zaradili medzi rektorá bola registrovaná pred uvedením
gionálne samosprávy ktoré ~Q strazákona do. platnosti. Podl'a vyrokov,
tili doterajsie právo súhlasu. Uöastníci
ktoré odzneli na besede.ani toto. neznísa zhodli v tom, ze, novela vyjasnila
zi poöet volebnych podvodov, lebo aj
viacej podmienok, t-ykaj(lcic~ sa mendoteráz zalozili vel'a takYch údajne 00sinovych samospráv,
je lepsie ako.
rodnostnych organizácií, ktoré níe sú v
doterajsie tápanie v sere.
skutoönosti národnostné,
. G. Patay (ef)
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