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Be ve ze tés

A Ve len cei Bi zott ság1 és az Eu ró pa Unió vé le mé nye sze rint a két-
 ol da lú szer zõ dé sek je len tik a ki sebb sé gek vé del mé nek leg ma ga -

sabb ga ran ci á ját. A Ve len cei Bi zott ság a ma gyar ked vez mény tör vény hez írt
vé le mé nyé ben meg ál la pít ja, hogy „a szer zõ dé ses meg kö ze lí tés ha té kony sá -
gát alá ak náz hat ja, ha azo kat nem jó hi sze mû en és az ál la mok kö zöt ti jó szom -
szé di kap cso la tok alap el vé nek fé nyé ben ér tel mez nék és haj ta nák vég re.”2

A szlo vák kor mány 2002. no vem be ri, a már mó do sí tott ma gyar ked vez -
mény tör vény rõl ké szült jegy zé ke sze rint a jog sza bály kí nál ta elõ nyö ket és tá -
mo ga tá so kat Szlo vá kia elõ ze tes hoz zá já ru lá sá hoz köt né, még pe dig a ma -
gyar–szlo vák alap szer zõ dés ke re té be ik ta tott két ol da lú egyez mény alap ján.  

Mi vel a ve gyes bi zott sá gok össze sen há rom ülé se alatt el fo ga dott ha tá ro -
za ta i nak vég re haj tá sá ról nincs hi va ta los adat és az alap szer zõ dés vég re haj tá sá -
nak ki ér té ke lé se bi la te rá lis, vagy kor mány szin ten ed dig el ma radt, a Kal lig -
ram Ala pít vány Jog elem zõ Cso port já nak szán dé ka egy rö vi debb lé leg ze tû,
de re mé nye ink sze rint ala pos át te kin tés ké szí té se a szlo vák–ma gyar alap szer -
zõ dés vég re haj tá sá ról.

1 Lásd a Ve len cei Bi zott ság nak a ma gyar ked vez mény tör vény hez írt jogi vé le mé nyét: RE -
PORT ON THE PRE FE REN TI AL TRE AT MENT OF NA TI O NAL MI NO RI TI ES BY THE IR
KIN-STA TE adop ted by the Ve ni ce Com mis si on at its 48th Ple na ry Me e ting, (Ve ni ce,
19–20 Oc to ber 2001), www.cla.sk. 
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I. NEM ZET KÖ ZI KI TE KIN TÉS

Két ol da lú ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek Eu ró pá ban

A ki sebb sé gek két ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sek ál ta li vé del me nem új 
je len ség a nem zet kö zi jog ban. A kö zép ko ri val lás há bo rúk fo lya mán lét re -
jött szá mos egyez mény rög zí tet te a meg hó dí tott tar to má nyok la kos sá gá nak
sza bad val lás gya kor lás hoz való jo gát. A ké sõb bi szá za dok fo lya mán a gyar -
ma to sí tó eu ró pai nagy ha tal mak két ol da lú szer zõ dé sek ben kény sze rí tet ték
a má sod ran gú ha tal ma kat sa ját ki sebb sé ge ik te rü le ten kí vü li stá tu sá nak el is -
me ré sé re (pl. az an go lok és a fran ci ák ilyen elõ jo go kat él vez tek az Osz mán
Bi ro da lom ban és Kí ná ban). A XIX. szá zad tól a ki sebb sé gek val lá si iden ti tá -
sá val szem ben fo ko zot tab ban kezd ér vé nye sül ni a nyel vi, nem ze ti sé gi meg -
kö ze lí tés. Az elsõ vi lág há bo rú je len tõs ha tár mó do sí tá sai után az újon nan
meg ala kult Nem ze tek Szö vet sé ge hi va ta lo san nem is mer te el a nem ze ti ki -
sebb sé gek lé tét Nyu gat-Eu ró pá ban. Az egyet len ki vé telt Finn or szág je len -
tet te, ahol a svéd ki sebb ség Aland-szi ge te ki au to nó mi á ját biz to sí tó 1921-es
Finn–Svéd Szer zõ dés a Nem ze tek Szö vet sé ge véd nök sé ge alá ke rült. Ez az
egyet len ki sebb ség vé del mi szer zõ dés, amely a két vi lág há bo rú köz ti idõ -
szak ból máig ha tá lyos.

A má so dik vi lág há bo rú pusz tí tá sai után több ál lam is el is mer te a te rü le -
tén élõ nem ze ti ki sebb sé gek lé tét és kü lön bö zõ for mák ban pró bál ták meg -
ad ni az au to nóm fej lõ dés le he tõ sé gét. Nem zet kö zi szin ten biz to sít ot ták
a dél-ti ro li né met ki sebb ség jog ál lá sát (az 1946-ban meg kö tött Gru -
ber–De Gas pe ri egyez mény ben). 1955-ben Dá nia és Né met or szág par la -
ment jei elõ ze tes egyez te tés után el fo gad ták a né met, il let ve a dán ki sebb ség
vé del mé rõl szó ló nyi lat ko za tot. Két ol da lú szer zõ dé se ket ki sebb ség vé del mi 
tar ta lom mal Nagy-Bri tan nia és Ír or szág, va la mint Auszt ria és Ju gosz lá via is 
kö tött. Ezek a szer zõ dé sek nem azon nal hoz ták el a bé kés egy üt té lést a kü -
lön bö zõ nem ze ti sé gek szá má ra. Dél-Ti rol ban pél dá ul né me tek és ola szok
kö zöt ti fegy ve res össze tû zé sek re is sor ke rült a hat va nas évek fo lya mán.
A szer zõ dé sek vég re haj tá sa és a gya kor lat ba való át ül te té se hosszú fo lya mat
volt, ami nem járt fe szült sé gek nél kül, de vé gül a két ol da lú tár gya lá sok és
meg ol dás ke re sé sek ered mé nye kép pen Nyu gat-Eu ró pa ezen ré gi ó i ban –
Észak-Ír or szág ki vé te lé vel – pél da mu ta tó mó don si ke rült biz to sí ta ni a ki -
sebb sé gek hely ze tét.
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Két ol da lú ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek Kö zép-Eu ró pá ban

Kö zép-Eu ró pá ban a nem ze ti ki sebb sé gek vé del me az elsõ vi lág há bo rú
után a nyu gat-eu ró pa i tól el té rõ mó don fej lõ dött. Len gyel or szág, Cseh szlo -
vá kia, Ju gosz lá via, Ro má nia és Gö rög or szág a szö vet sé ges és tár sult fõ ha tal -
mak kal köt öt tek ún. ki sebb ség vé del mi szer zõ dé se ket, ame lyek ben kö te lez -
ték ma gu kat, hogy ál lam pol gá ra ik nak biz to sít ják a tel jes jog egyen lõ sé get
nem ze ti ség re, nyelv re, faj ra, val lás ra való te kin tet nél kül. Auszt ria, Ma gyar -
or szág és Bul gá ria a há bo rút le zá ró bé ke szer zõ dé sek ben vál lal tak ha son ló
kö te le zett sé ge ket.3 A szer zõ dé sek ren del ke zé se i nek tel je sí té sét a Nem ze tek
Szö vet sé ge Ki sebb sé gi Bi zott sá ga fel ügyel te, amely 1929-tõl nyil vá nos je len -
té se ket adott ki a kö zép-eu ró pai ki sebb sé gek hely ze té rõl.4 Ez a ki sebb ség vé -
del mi rend szer a má so dik vi lág há bo rú ig mû kö dött. 

A má so dik vi lág há bo rú után Kö zép-Eu ró pa a Szov jet unió ka to nai meg -
szál lá sa és po li ti kai be fo lyá sa alá ke rült. A szo ci a lis ta ál la mok kö zött nem volt
le he tõ ség a ki sebb sé gi kér dés nem zet kö zi szin tû ren de zé sé re, mi vel az hi va ta -
lo san meg ol dott nak szá mí tott. A szo ci a lis ta ál lam be ren dez ke dés bu ká sa és
a de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat ered mé nye kép pen a nyolc va nas évek vé gén az
ad dig el foj tott nem ze ti sé gi kér dés szá mos kö zép-eu ró pai ál lam ban az ér dek -
lõ dés hom lok te ré be ke rült. A ki sebb sé gek ré szé rõl meg erõ sö dött az ön ren -
del ke zés irán ti vágy, amit a több sé gi nem ze tek sok szor az eset le ges el sza ka dá -
si fo lya mat kez de te ként ér tel mez tek. A ki sebb sé gek és anya or szá ga ik köz ti vi -
szony a nem zet kö zi kap cso la to kat is be fo lyá sol ta, kü lö nö sen ott, ahol egy
hosszabb, ed dig nem ke zelt fo lya mat foly ta tá sá ról volt szó (lásd Ro má nia és
Ma gyar or szág vi szo nyát a Ce auºes cu-éra alatt5). A volt Ju gosz lá vi á ban az egy -
más nak el lent mon dó nem ze ti sé gi tö rek vé sek az or szág szét hul lá sá hoz, majd
vé res pol gár há bo rú hoz vezettek.

Eb ben a hely zet ben ju tott több kö zép-eu ró pai ál lam arra az el ha tá ro zás -
ra, hogy két ol da lú szer zõ dé sek ben rög zít se kap cso la ta it a kör nye zõ ál la mok -
kal. Ezek nek a szer zõ dé sek nek a fõ cél ki tû zé se az volt, hogy bé kés meg ol dást
ta lál jon az ed dig meg ol dat lan prob lé mák ren de zé sé re, ga ran tál ja a fenn ál ló
ha tá ro kat (ez kü lö nö sen azon ál la mok szá má ra volt fon tos, ame lyek ben nagy
szám ban él tek ki sebb sé gek) és biz to sít sa a tér ség ben élõ ki sebb sé gek jo ga it.
Ezek a szer zõ dé sek – el sõ sor ban a nem zet kö zi in téz mé nyek, így az EU és az
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3 Dió sze gi Ist ván: A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak dip lo má cia tör té ne te. Bu da pest, IKVA, 1992. 24. o.
4 The Le a gue of Na ti ons 1920–1946. Ge ne va, Uni ted Na ti ons pub li ca ti on, 1996. 133 o. 
5 Et ni ku mok en cik lo pé di á ja. Bu da pest, Kos suth könyv ki adó, 1993. 138 o.



EBESZ vé le mé nye sze rint – hoz zá já rul tak Kö zép-Eu ró pa sta bi li tá sá hoz, ami 
kü lö nö sen fon tos volt a tér ség ál la mai szá má ra az eu ró pai és az eu ro-at lan ti
struk tú rák hoz való csat la ko zás szempontjából. 

A kö zép-eu ró pai ál la mok kö zül Ma gyar or szág (Bul gá ri á val, Uk raj ná val,
Szlo vé ni á val, Hor vát or szág gal, Szlo vá ki á val és Ro má ni á val) és Ro má nia (Bul -
gá ri á val, Szlo vá ki á val, Hor vát or szág gal, Al bá ni á val, Ju gosz lá vi á val és Ma gyar -
or szág gal) kö töt te a leg több két ol da lú ba rát sá gi és együtt mû kö dé si szer zõ dést.
Hor vát or szág öt (Ma gyar or szág gal, Ro má ni á val, Ju gosz lá vi á val, Olasz or szág -
gal, Bosz nia-Her ce go vi ná val), Bul gá ria há rom (Ma gyar or szág gal, Ro má ni á val 
és Mol do vá val), Ju gosz lá via szin tén há rom (Ro má ni á val, Hor vát or szág gal és
a Bosz ni ai Szerb Köz tár sa ság gal), Bosz nia-Her ceg ovi na ket tõ (Hor vát or szág -
gal és Ju gosz lá vi á val), Mol do va szin tén ket tõ (Bul gá ri á val és Uk raj ná val), Szlo -
vé nia egy (Ma gyar or szág gal) és Al bá nia ugyan csak egy (Ro má ni á val) szer zõ -
dés ben vál lalt kö te le zett sé ge ket a ki sebb sé gek vé del mé re.

Szlo vák–ma gyar alap szer zõ dés

Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött so ká ig hú zó dott az alap szer zõ dés meg -
kö té se, ami a Po zsony és Bu da pest kö zöt ti kap cso la tok tel jes el hi deg ülé sé hez 
ve ze tett a má so dik Me è i ar-, il let ve az An tall-kor mány ide jén (1992–1994).
A két or szág kö zöt ti vi szony szer zõ dés sze rû rög zí té sé nek gon do la ta Jo zef
Mo ra vè ík 1994-es kor mány fõi ki ne ve zé sét kö ve tõ en kez dett kör vo na la zód -
ni, ám a Horn Gyu la ve zet te szo ci ál-li be rá lis ma gyar kor mány a tár gya lá so kat 
már a Vla di mír Me è i ar ve zet te De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért Moz ga lom,
a Szlo vák Nem ze ti Párt és a Mun kás szö vet ség al kot ta vég re haj tó ha ta lom mal 
foly tat ta le.6 A Szer zõ dés a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a jó -
szom szé di kap cso la tok ról és a ba rá ti együtt mû kö dés rõl vé gül 1995. már ci us 19-én
Pá rizs ban köt te tett meg. A ma gyar–szlo vák szer zõ dés hez az ed di gi gya kor lat -
tól el té rõ en nem csat la ko zott kü lön nyi lat ko zat, amely a ki sebb sé gek jo ga it
rög zí tet te vol na, ha nem eze ket a fe lek ma gá ba a szer zõ dés be fog lal ták bele. 

Az alap szer zõ dés, mint a „jó szom széd ság és a bi za lom szel le mé ben” fo -
gant do ku men tum ki mond ja, hogy a „Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös együtt mû -
kö dé sük ben elõ se gí tik egy más szá má ra, hogy fi gye lem mel kí sér hes sék e cikk 
tar tal má nak meg va ló su lá sát…” és „… e cél ból az ál ta luk szük sé ges nek tar tott 
össze té te lû ta go za tok ból álló, aján lá si jog gal fel ru há zott ve gyes bi zott sá got
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6 Bú to ra, Mar tin and Hu nè ík, Pe ter (ed.): Glo bal Re port on Slo va kia. Bra tis la va, SMF, 1997.
55–61. o.



hoz nak lét re”.7 Ez zel azon ban el len té tes volt az a hi va ta los szlo vák hoz zá ál -
lás, ami meg elõz te a do ku men tum nak a po zso nyi par la ment ál ta li ra ti fi ká lá -
sát. A szer zõ dést egy év vel az alá írá sa után,  1996. már ci us 26-án fo gad ta el
a szlo vák tör vény ho zás, rész ben azért, hogy az alap szer zõ dés ki sebb sé gek nek 
nyúj tot ta vélt bõ ke zû sé get le gyen idõ el len té te lez ni na ci o na lis ta szûk mar kú -
ság gal. Ilyen célt szol gált a nyelv tör vény el fo ga dá sa, va la mint az erõl te tett köz -
igaz ga tá si jog sza bály ter ve zet, mely nem vet te fi gye lem be a Ma gyar Ko a lí ció
ész re vé te le it. Pa ra dox mó don az alap szer zõ dés meg kö té se után egy re in kább
el hi deg ül tek a szlo vák–ma gyar kap cso la tok.8 Hosszan tar tó vi tát ger jesz tett
a szer zõ dés 15-ik pont já nak – az Eu ró pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lé sé nek
1201-es aján lá sát il le tõ – el té rõ ér tel me zé se, mely hoz zá já rult ah hoz, hogy el -
ma radt az alap szer zõ dés ben meg ha tá ro zott célok teljesítése. 

Vál to zást csak az 1998-as szlo vá ki ai par la men ti vá lasz tá sok hoz tak, ami -
kor az or szág irá nyí tá sát egy, a ki sebb sé gi kér dést il le tõ en meg ér tõbb ko a lí ció
vet te át, mely nek tag ja lett a szlo vá ki ai ma gya rok kép vi se le tét fel vál la ló Ma -
gyar Ko a lí ció Párt ja is. Az 1998. no vem ber 24-én alá írt, az alap szer zõ dés tel je -
sí té sé nek ki ér té ke lé sét szor gal ma zó jegy zõ könyv9 ér tel mé ben a szer zõ dõ fe -
lek a fon tos szak po li ti kai kér dé se ket le fe dõ, össze sen 11 ve gyes bi zott sá got
hoz tak lét re10 az alap szer zõ dés tel je sí té sé nek elõ se gí té se ér de ké ben. 

II. A SZLO VÁK–MA GYAR SZER ZÕ DÉS VÉG RE HAJ TÁ SA

A ve gyes bi zott sá gok kö zül ki emel ke dõ sze re pet tölt be a ki sebb sé gek
hely ze té vel fog lal ko zó tes tü let, amely re ki mon dat la nul is – a töb bi bi zott -
ság gal össze vet ve – va la mi fé le összeg zõ, el le nõr zõ, szin te ti zá ló fel adat há -
rul. Fon tos sá gát már a bi zott ság ve ze tõ poszt já nak be töl té se is su gall ta,
 hiszen a ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság szlo vák és ma gyar ta go za tá nak két társ -
el nö ki tiszt sé gét egé szen a 2002-es vá lasz tá so kig az alap szer zõ dést tetõ alá
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7 Vö.: Új Szó, 1995. már ci us 20. 
8 Bú to ra, Mar tin and Ivanty šyn, Mar tin (ed.): Slo vens ko 1997. Bra tis la va, IVO, 1998.

271–272. o.
9 Mesežni kov, Gri go rij, Ivanty šyn, Mi chal, Ni chol son, Tom (ed.): Slo va kia ’98–99. Bra tis la -

va, IVO, 1999. 188–189. o.
10 Az 1998. no vem ber 24-én alá írt jegy zõ könyv ér tel mé ben 11 szlo vák–ma gyar ve gyes bi -

zott ság jött lét re (pl. olyan szak po li ti kai ága za tok ban, mint a biz ton ság po li ti ka, gaz da ság,
kör nye zet vé de lem, köz le ke dés ügy, me zõ gaz da ság stb. és ter mé sze te sen a ki sebb sé gek
hely ze te), majd egy év vel ké sõbb, 1999. de cem be ré ben dön tés szü le tett ar ról, hogy meg -
ala kít ják a re gi o ná lis fej lesz tést és a ha tár men ti együtt mû kö dést fel ügye lõ 12-ik bi zott sá -
got. Lásd Slo vens ko 2000. Bra tis la va, IVO, 2000. 378. o.



hozó két kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra töl töt te be.11 Mi vel a ve gyes bi -
zott sá gok a lét re ho zá suk tól kezd ve szin te ön ál ló an, egy más sal alig egyez tet ve 
mû köd tek, a ki sebb sé gek hely ze tét fel ügye lõ tes tü let fel ada tá nak te kin tet te
nyo mon kö vet ni a töb bi bi zott ság mun ká ját. Ez a bi zott ság már a kez de tek tõl
fel vál lal ta a prob lé ma kö rök össze gyûj té sét, a té mák rend sze re zé sét, va la mint
azt, hogy a fel me rü lõ fel ada to kat az il le té kes szak bi zott sá gok hoz utal ja. 

A ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság szlo vák ta go za tá nak lét re ho za ta la kor dön -
tés szü le tett ar ról, hogy ne csak az egyes mi nisz té ri u mok tiszt ség vi se lõi kap ja -
nak he lyet ben ne, ha nem ér vé nye sül jön egy faj ta „pol gá ri el le nõr zés” is. Így
ka pott he lyet a bi zott ság ban az ön kor mány za tok kép vi se lõ je, il let ve az MKP
par la men ti kép vi se lõ cso port já nak tag ja.12 Az em lí tett ta gok kal ki egé szí tett ve -
gyes bi zott ság szlo vák ta go za ta már a ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság ala ku ló ülé -
se elõtt gyûj te ni, rend sze rez ni kezd te a meg ol dan dó fel ada to kat. A mun ka -
me net min den eset ben az volt, hogy a bi zott ság tag ja i nak ész re vé te le i bõl
össze áll jon egy aján lá si anyag, amit a kül ügy mi nisz té ri um ban egy sé ges do ku -
men tum má dol goz tak át. Ez ja vas lat ként, egy faj ta jegy zõ könyv-ter ve zet ként
át ke rült Ma gyar or szág ra, ahol a bu da pes ti kor mány hoz zá il lesz tet te a sa ját
cso mag ját. Ezek után az – ed dig13 össze sen há rom szor – ülé se zõ ki sebb sé gi
ve gyes bi zott ság kö zös anyag gá gyúr ja a két ol dal ról meg fo gal ma zott ja vas la -
to kat. A két or szág kor má nya sa ját ha tás kö rén be lül kor mány ha tá ro zat út ján
dönt ar ról, hogy az egyes aján lá sok ha tár idõ höz kö tött tel je sí té sét me lyik tár -
cá ra bíz za, amennyi ben a kor mány nem uta sít ja el a ve gyes bi zott ság
ajánlásának teljesítését. 

A Kor mány kö zi Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság I. ülé sé re
1999. feb ru ár 8-án ke rült sor Bu da pes ten. Az itt el fo ga dott me mo ran dum ér -
tel mé ben a Bi zott ság „elõ se gí ti  a Szlo vá kia te rü le tén élõ, a ma gyar nem ze ti ki -
sebb ség hez tar to zó sze mé lyek és a Ma gyar or szág te rü le tén élõ, a szlo vák
nem ze ti ki sebb ség hez tar to zó sze mé lyek iden ti tá sá nak meg õr zé sé hez, ki fe je -
zé sé hez és fej lesz té sé hez szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sát”, va la mint ha té -
kony in téz ke dé se ket ja va sol a „ki sebb sé gek gya ra po dá sá nak biz to sí tá sá ra”.14

Mind ezek meg va ló su lá sa ér de ké ben a jegy zõ könyv ben fel tün te tett ja vas la -
tok kö zött meg fo gal ma zó dott pél dá ul a Szlo vá kia te rü le tén mû kö dõ
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11 A 2002-es kor mány vál tá sig a ma gyar ta go zat ve ze tõ je Né meth Zsolt, míg a szlo vák ta go -
zat el nö ke 2000 feb ru ár já ig Ján Fí gel volt, ami kor a szlo vák kor mány a kül ügy mi nisz té ri -
um má sik ál lam tit ká rát, Ja ros lav Chle bot ne vez te ki a he lyé re.

12 Az ön kor mány za to kat Pász tor Ist ván, Ko má rom pol gár mes te re, az MKP-t Duka Zó lyo mi 
Ár pád, a párt el nök-he lyet te se kép vi sel te. 

13 2003. ja nu ár 15.
14 Lásd: Me mo ran dum a Kor mány kö zi Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság elsõ ülé sé rõl.



ki he lye zett ma gyar fõ is ko lai ta go za tok konk rét for mát öltõ tá mo ga tá sá nak
meg te rem té se, to váb bá an nak a le he tõ ség nek a biz to sí tá sa, hogy a Szlo vá ki á -
ban ma gyar nyel ven ok ta tó is ko lák le en dõ pe da gó gu sai és a te o ló gu sok ma -
gya rul ta nul has sa nak már lé te zõ szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben, va -
la mint a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le te meg te rem té sé -
nek kér dé se.15 Az eh hez ha son la tos aján lá sok szép ség hi bá já ra a szlo vák
kül ügy mi nisz té ri um je len té se utal,16 ami kor le szö ge zi, tel je sí té sük jo gi lag
nem kö te le zõ jel le gû, hi szen a „két or szág kor má nya ön ál ló an dönt ar ról, me -
lyik aján lást mi lyen mér ték ben fo gad ja el”. A ti zen öt aján lás ból nyol cat mind -
két fél nek cí mez ték, né gyet Szlo vá ki á nak, hármat pedig Magyarországnak.

A Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság II. ülé sét 1999. szep tem -
ber 29-re hív ták össze Po zsony ba. Az el fo ga dott jegy zõ könyv hi te le sen be szá -
mol az idõ köz ben a szlo vák par la ment ál tal el fo ga dott ki sebb sé gi nyelv tör -
vény el té rõ in terp re tá ci ó já ról. Míg a ma gyar fél saj ná lat tal ál la pít ja meg, hogy
a jog sza bály el fo ga dá sa kor fi gyel men kí vül hagy ták az MKP vé le mé nyét, ad -
dig a szlo vák ol dal ugyan ezt „a ki sebb sé gek hely ze té nek ja ví tá sa felé tett fon -
tos lé pés”-ként köny ve li el.17 A do ku men tum a to váb bi ak ban ki tér a ve gyes bi -
zott ság elsõ ülé sén fel so rolt aján lá sok tel je sí té sé nek ki ér té ke lé sé re, ahol he -
lyen ként is mét szem be tû nõ az el té rõ lá tás mód. Míg pél dá ul a szlo vák fél
ko moly fegy ver tény ként lát tat ja, hogy a He lyi Ön kor mány za tok Eu ró pai
Char tá já nak 20 ren del ke zé sét vál lal ja ma gá ra, ad dig a ma gyar kül dött ség azt
ki fo gá sol ja, hogy Szlo vá kia csak a mi ni má lis mennyi sé gû ren del ke zést kí ván -
ja jog rend jé be be ik tat ni. A jegy zõ könyv ben az ala ku ló ülés ki ér té ke lé sét az új
aján lá sok kö ve tik, me lyek közt meg ta lál juk pél dá ul a ko má ro mi Kál vin Já nos 
Te o ló gi ai Aka dé mi á ra vo nat ko zó, s az ok ta tá si in téz mény egye te mi kar rá ala -
kí tá sát elõ irá nyo zó uta lást. A 13 aján lás ból ket tõ  Szlo vá ki á nak, egy Ma gyar or -
szág nak, tíz pedig mindkét félnek szól.

A né hány pont ban el té rõ szlo vák és ma gyar ér té ke lést jól il luszt rál ja
 Németh Zsolt szlo vák part ne ré hez, Ja ros lav Chle bo hoz írt le ve le,18 mely ben 
ki fej ti, hogy a „két ter ve zet né hány fon tos pon ton más-más meg kö ze lí tést
tük röz. Eh hez ha son ló an el té rõ meg íté lést lát ok jegy zõ könyv-ter ve ze tünk
né hány aján lá sá val kap cso la to san – a ve gyes bi zott ság ha tás kö rét il le tõ en is.”
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15 Jegy zõ könyv a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság ala ku ló ülé sé rõl. Bu da pest, 1999. feb -
ru ár 8.

16 Lásd: Sprá va o us ta no vu jú com za sad nu tí zmi e ša nej slo vens ko-ma ï ars kej ko mi sie pre záležitos ti
men šín.

17 Zá pis ni ca z dru hé ho za sa da nia zmi e ša nej slo vens ko-ma ï ars kej ko mi sie pre záležitos ti men šín.
18 A 2000. de cem ber 6-án kel te zett le vél ik ta tá si kód ja 2934/NZS.



A har ma dik ülés re ké szü lõ ja vas lat ból olyan, a szlo vák fél szá má ra az MKP su -
gal la tá ra meg fo gal ma zott ma gyar igény is ki e sett az egyez te tés so rán, mint
a szlo vák al kot mány pre am bu lu má nak módosítása.

Az ere de ti ütem terv hez ké pest jó ko ra ké sés sel, csu pán 2001. már ci us
30-ra hív ták össze a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság III. ülé sét.
A más fél éves ki ha gyást19 ta lán a szer zõ dõ fe lek is so kall ot ták már, mi vel a har -
ma dik jegy zõ könyv rög tön a be ve ze tõ jé ben meg ál la pít ja, hogy „a jö võ ben
a bi zott ság szük ség sze rint, de éven te leg alább egy szer ülé se zik.”20 Össze gez -
ve az elsõ két ülés aján lá sa i nak tel je sí té sét, a jó vá ha gyott do ku men tum meg ál -
la pít ja, hogy  ad dig össze sen, a két fél felé meg fo gal ma zott 28 tel je sí ten dõ
pont kö zül mind össze 9 vált va ló ra.21 „A két Fél to váb bi ak ban is fel ada tá nak
te kin ti” ka te gó ri á ban te hát 19 tel je sí tés re váró aján lás ma radt, olya nok is, ame -
lye ket a szlo vák fél ere de ti leg már meg ol dott nak köny velt el.22 A har ma dik
jegy zõ könyv to váb bi 11 aján lást so rol fel. He tet a szlo vák, hár mat a ma gyar,
egyet pe dig mind két fél ré szé re fo gal maz meg. A szlo vák fél nek cím zett aján -
lá sok kö zül ér de kes meg em lí te ni azo kat, me lye ket a po zso nyi kül ügy mi nisz -
té ri um az elõ ze tes egyez te té sek kor, a har ma dik ülés elõtt há rom hét tel me ga -
la po zat lan nak vélt.23 Az aján lás ki mond ja, hogy Po zsony az elõ ké szí tés alatt
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19 A ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság II. és III. ülé se köz ti idõ csú szást a po zso nyi kül ügyi tár ca ké -
sõbb így ma gya ráz ta: A ma gyar fél olyan kér dé sek re fek te tett hang súlyt, me lyek köz vet le -
nül nem függ tek össze a ki sebb sé gek hely ze té vel, mint pl. a te rü le ti-köz igaz ga tá si re form
kér dé se, a szlo vák al kot mány pre am bu lu má nak mó do sí tá sa, a re for má tus egy ház kár pót lá -
sa stb. A ma gyar fél túl sá go san ál ta lá no san, il let ve pon tat la nul fo gal maz za meg ja vas la ta it,
ez pe dig hossza dal mas sá tet te a tár gya lá so kat. Lásd: Ma te ri ál na ro ko va nie vlá dy Slo vens -
kej re pub li ky, Návrh ma te ri á lu „In for má cia o príp ra ve a pri e be hu III. za sad nu tia zmi e ša nej slo -
vens ko–ma ï ars kej ko mi sie pre záležitosï men šín”. Bra tis la va, máj 2001

20 Lásd: Jegy zõ könyv a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság III. ülé sé rõl.
21 Lásd: Uo. A ve gyes bi zott ság har ma dik ülé sé ig tel je sí tett 9 aján lás: az 1. ülés aján lá sai: kon -

zu lá tu sok nyi tá sa Kas sán és Bé kés csa bán, eu ró pai char ták el fo ga dá sa, a Má ria Va lé ria híd
új já épí té se, nem ze ti ki sebb sé gek nyelv hasz ná la tát sza bá lyo zó tör vény el fo ga dá sa Szlo vá ki -
á ban, szlo vá ki ai ki sebb sé gi szín há zak jog ala nyi sá gá nak vissza ál lí tá sa; a 2. ülés aján lá sai: ki -
sebb sé gek rész vé te le az összes ve gyes bi zott ság ban, a Ma gyar–Szlo vák Tör té nész Ve gyes
Bi zott ság te vé keny sé gé nek a fel újí tá sa, ek vi va len cia egyez mény alá írá sa, a kö zös tör té ne -
lem re em lé kez te tõ mû em lé kek me gó vá sa.

22 Alig egy hét tel a ve gyes bi zott ság III. ülé se elõtt a szlo vák kül ügy mi nisz té ri um át fo gó ér té -
ke lést ké szí tett az ad di gi aján lá sok hely ze té rõl (Komp lex né vy hod no te nie plne nia od po rú è a ní
zmi e ša nej slo vens ko- ma ï ars kej ko mi sie pre záležitosï men šín), mely do ku men tum ban meg ál la -
pít ja, hogy az ok ta tás, tu do mány és kul tú ra te rü le té re vo nat ko zó an  tel je sült a két ol da lú
együtt mû kö dé si mun ka terv el ké szí té sét szor gal ma zó aján lás. Ez zel el len tét ben a Jegy zõ -
könyv a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság III. ülé sé rõl c. do ku men tum ugyan ezt az
aján lást a „to váb bi ak ban is fel adat nak te kin ten dõ” ka te gó ri á ba so rol ja. 

23 Lásd: Návrh no vých od po rú è a ní z III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko-ma ï ars kej ko mi sie pre
záležitos ti men šín, 9. 3. 2001.



álló köz igaz ga tá si re form ja, va la mint az új te rü le ti egy sé gek ki ala kí tá sa so rán
ve gyen fi gye lem be szá mos nem zet kö zi do ku men tu mot, to váb bá az ál lam és
az egy há zak kap cso la ta i nak ren de zé se ke re tén be lül a szlo vák kor mány foly -
tas son tár gya lá so kat a Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tény Egy ház zal is. A fel so -
rolt aján lá sok tel je sí té se irán ti szlo vák haj lan dó sá got kér dõ je le zi meg a kül -
ügyi tár ca kor mány elé ter jesz tett ja vas la ta, mely le szö ge zi, hogy a fel so rolt
igé nyek meg fo gal ma zá sa ál ta lá nos, rá adá sul nem kö te le zõ, ha nem csak aján -
ló jel le gû.24 A ve gyes bi zott ság III. ülé se aján lá sa i nak tel je sí té sé rõl szó ló be szá -
mo lót hi va ta lo san majd a kö vet ke zõ, IV. ülé sen jó vá ha gyan dó jegy zõ könyv
tar tal maz za, ad dig pe dig min den érin tett fél a sa ját szá ja íze sze rint ér té ke li ki
a meg fo gal maz ot ta kat. A po zso nyi kül ügy mi nisz té ri um a bi zott ság III. ülé -
sén el fo ga dott aján lá so kat  elem ez ve meg ál la pít ja, a köz igaz ga tá si re for mot és 
a re for má tus egy há zat érin tõ aján lá sok már ma ra dék ta la nul tel je sül tek.25

 Ezzel szem ben áll az MKP ér té ke lé se, mely az or szág te rü le ti át szer ve zé sé vel
kap cso lat ban meg jegy zi, az aján lás tel je sí té se el ma radt, hi szen a me gyék ki ala -
kí tá sa kor nem vet ték fi gye lem be a nem zet kö zi do ku men tu mo kat.26

Összeg zés

Megál la pít ha tó, hogy a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság ed dig
meg tar tott há rom ülé se meg le he tõ sen rend szer te le nül zaj lott. An nak el le né re,
hogy a leg utol só ülé sen el ha tá roz ták a ta nács ko zá sok rend sze res sé té te lét, a bi zott -
ság már majd nem két éve ha lo gat ja a ta lál ko zót. A há rom el fo ga dott jegy zõ könyv
több tu cat aján lást fo gal ma zott meg, me lyek ki ér té ke lé se – kü lö nös te kin tet tel a leg -
utol só ülé sen meg fo gal ma zot tak ra – majd a ne gye dik ülés re ké szü lõ do ku men -
tum ban kap he lyet. Ad dig csu pán olyan becs lé sek re tá masz kod ha tunk, me lye ket
az érin tett fe lek (a szlo vák kül ügy mi nisz té ri um, az MKP, a ma gyar dip lo má cia stb.) 
ké szí tet tek sa ját ál lás pont ja ik tisz tá zá sá ra. Meg ala po zott nak tû nik, hogy az össze -
sen 39 aján lás ból ed dig leg fel jebb 12–15 tel je sült ma ra dék ta la nul. Sok kal több
a füg gõ ben levõ kér dés, ame lye ket rá adá sul a fe lek el té rõ en in ter pre tál nak.
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24 Lásd: Ma te ri ál na ro ko va nie vlá dy Slo vens kej re pub li ky. Návrh ma te ri á lu „In for má cia
o príp ra ve a pri e be hu III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko–ma ï ars kej ko mi sie pre záležitost’ men -
šín”. Bra tis la va, máj 2001

25 MZV SR, Vy hod no te nie od po rú è a ní z III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko–ma ï ars kej ko mi sie pre
záležitost’ men šín. Bra tis la va, ap ríl 2002

26 Vy hod no te nie od po rú è a ní z III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko- ma ï ars kej ko mi sie pre záležitost’
men šín. Bra tis la va, SMK, júl 2002




