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Előszó 

 

 

A több mint negyedszázada lezajlott közép-európai rendszerváltozások nem hoztak 

gyógyírt a közel évszázados magyar tragédiára, a nemzet kegyetlen szétdarabolására. 

Az elmúlt évtizedekben megszületett a felismerés: ha nem érhető el az államalkotó 

tényezőként elismert társnemzeti státusz, akkor kizárólag a tényleges és teljes körű 

autonómia biztosíthatja az elszakított magyar nemzetrészek boldogulását 

szülőföldjükön. Egyelőre azonban még ettől is távol vagyunk, miközben rohamosan 

csökken a magyarok lélekszáma az elszakított területeken. 

Továbbra is szakadatlan harcot kell folytatnunk az önrendelkezésért, de ezzel 

párhuzamosan nemzetmentő tűzoltó munkába kell fognunk. Mindenhol, körben a 

Kárpát-medencében, biztosítani kell a külhoni magyarság számára a megélhetést és 

a jogbiztonságot őseik földjén. Legyen meg a mindennapi kenyér, a XXI. század 

európai színvonalának megfelelő élet, és emelt fővel járhassanak magyarként 

történelmi városainkban, falvainkban. Mindkét kérdésben nagy felelőssége és fontos 

szerepe van mind a hivatalos politikának, mind pedig a civil szférának. Az 

alapítványi háttérrel, budapesti székhellyel működő Kisebbségi Jogvédő Intézet 

(KJI) a jogbiztonság garantálásában kíván meghatározó szerepet játszani. 

Valamennyi szomszédos országban el kell érni, hogy a politikai hatalom képviselői 

betartsák a területükön élő, számbeli kisebbségben lévő nemzeti közösségek 

védelmét és jogaik garantálását biztosító helyi törvényeket és európai elvárásokat. 

Senkit ne érhessen magyarsága, vagy vélhetően magyarsága miatt jogsérelem. Sem 

egyes személyeket, sem csoportokat, vagy szervezeteket, sem pedig intézményeket. 

Ha ilyen mégis előfordul, annak legyen jogorvoslati következménye.  

A KJI öt esztendeje folytatja nemzeti jogvédő munkáját. Tevékenységünk 

alapvetően két pilléren nyugszik. Egyrészt képzést nyújtunk kisebbségi 

jogvédelemből külhoni magyar joghallgatóknak, doktoranduszoknak, fiatal 

jogászoknak és kezdő ügyvédeknek nyári egyetemek formájában. Ezek keretében a 
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résztvevőknek lehetőségük nyílik a kisebbségvédelem európai és nemzetközi jogi 

elméleti alapjainak elsajátítására. Az előadások mellett a hallgatók szimulációs 

tréningen vesznek részt, személyes tapasztalatcserére, konzultációkra, illetve 

kerekasztal-beszélgetésekre is sor kerül. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 

2016-ban is „Kisebbségvédelem Európában” és „Alumni” címmel kerültek 

megrendezésre a nyári egyetemek. Másrészt állandó jogsegélyszolgálatot 

működtetünk szerte a Kárpát-medencében. Ez két részből áll: állandó jogsegély 

szolgálati irodák hálózatából és konkrét peres ügyek szakmai, valamint pénzügyi 

támogatásából. Mindez azt jelenti, ha bárkit magyarsága, vagy vélhetően 

magyarsága miatt jogsérelem ér, térítésmentesen kap tanácsot, segítséget 

irodáinkban, és pályázat útján elnyerhető ingyenes ügyvédi képviseletet peres 

eljárásokban. Részletes információ a www.kji.hu honlapon található. 

Jelen kiadvány a 2016. évi nyári egyetemek legfontosabb előadásait és a 

témához kapcsolódó egyéb tanulmányokat tárja a tisztelt Olvasó elé. Az előadások 

egyrészt tudományos kutatások eredményeit foglalják magukba, másrészt ügyvédi 

tevékenység körében felmerült eseteket írnak le. A kötet hasznos információkat 

tartalmaz mindenkinek, aki a külhoni magyarok jogbiztonságának kérdésével 

foglalkozik. 

 

Csóti György 

a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

igazgatója 

http://www.kji.hu/
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Szigeti Enikő1 

 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) stratégiai perei 
 

 

 

Bevezető gondolatok 

 

Szervezetünk érdekérvényesítés (advocacy) szakemberei 2015-ben hozták meg azt a 

döntést, hogy a CEMO stratégiai pereket indít. 2016 januárjában elindítottuk a 

stratégiai pereskedés projektünket és peres eljárásokat kezdeményeztünk állami 

intézmények ellen, a magyar közösség anyanyelv-használati jogainak részleges, 

hiányos vagy be nem tartása miatt.  

Az első stratégiai pereinket a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt indítottuk 

el Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Szatmárnémetiben. 2016 második felében egy 

másik stratégiai pert is elindítottunk, ennek célja a marosvásárhelyi vegyes iskolák 

belső nyelvi tájképének átalakítása.  

Még mielőtt a peres eljárásaink bemutatásra kerülnének, fontos, hogy egy pár 

szóban ismertessük a stratégiai pereskedés szakmai hátterét, láttassuk azokat az 

okokat, amelyek miatt a CEMO ezt a jogérvényesítő eszközt beépítette a 

tevékenységi körébe.  

Stratégiai pereskedés alatt azt értjük, amikor egy hosszantartó jogsérelem 

esetén bírósághoz fordulunk és az ügyet arra használjuk, hogy rendszerszintű 

változást érjünk el. Például a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák ügye, a város 

teljes magyar lakosságának helyzetére kihat majd, véleményünk szerint megerősíti a 

magyar közösség anyanyelvének helyzetét, a közösségi terekben megszilárdul a 

magyar nyelv, a magyar kultúra megjelenítése. A stratégiai perek esetén fontos jól 

                                                      
1 A CEMO ügyvezető igazgatója. 
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kiválasztatnunk az esetet, hiszen jó esetben társadalmi hatása lehet – ha nem 

választunk megfelelő ügyet, a közösségi hatás elmaradhat.  

Egy stratégiai per hosszú évekig tart, sok energiát és pénzt emészt fel. Fontos 

előre tervezni és biztosítani - amennyire lehetséges - a pereskedéshez szükséges 

emberi és anyagi erőforrásokat, ami egy kis szervezet számára nagy erőfeszítést 

jelenthet.  

A pereskedés mellett fontos, hogy más érdekérvényesítő eszközöket is 

használjunk, például háttértárgyalásokat tartsunk az érintett intézményekkel, 

politikai pártok tagjaival, más jogvédő szervezetek munkatársaival, nemzetközi 

szervezetek képviselőivel. A nyilvánosságot is használhatjuk az ügyünk 

megerősítésére, a médiajelenlétet viszont stratégikusan kell megtervezni és 

használni, meg kell fontolni, hogy a nyilvánosság segíti az adott pereskedési 

folyamatot vagy esetleg veszélyezteti.  

Precedens: A stratégiai pereskedés legfőbb célja, hogy precedenst teremtsünk 

jövőbeni hasonló esetek számára. Fontos kihangsúlyozni, hogy egy ügyet akkor 

érdemes elindítani, ha meggyőződtünk arról, hogy rendszerszintű hatást 

eredményezhet. Legmagasabb szintű bíróság: Olyan országokban, ahol a precedens 

nagy jelentőségű, fontos, hogy az ügy elkerüljön a legfelsőbb bírósági szintekre. Ez 

azért is fontos, mert nemzetközi bírósághoz legtöbb esetben csak akkor fordulhatunk, 

ha már az összes hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítettük.  

Vesztés: Ha veszítünk, rossz precedenst teremtünk vagy pedig megerősítünk 

egy káros gyakorlatot. Ezzel az adott közösség helyzetét gyengítjük. Amennyiben a 

hazai bíróságokon veszítünk, még mindig fordulhatunk a nemzetközi bíróságok felé, 

ez akár segítheti is az ügyünket. Költségek: A költségek egyrészt tetemesek, másrészt 

nem mindig számíthatók ki előre. Ha veszítünk, lehet, hogy az ellenfelünk költségeit 

is meg kell térítenünk. Semlegesség hiánya: Fontos megvizsgálni, hogy az adott 

ország, ahol a stratégiai pereket kezdeményezzük milyen döntéseket hozott hasonló 

ügyekben. Előfordulhatnak olyan országok, ahol a kiválasztott (pl. magyar közösség 

anyanyelvhasználati jogai) területhez tartozó ügyek során a bíróságok nem voltak 
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objektívek a döntéshozatal során, nem vették figyelembe a nemzetközi 

egyezményekben foglaltakat, a vártnál, tervezettnél, kedvezőtlenebb döntést hoztak. 

Ezekben az esetekben mérlegelni kell, meg kell vizsgálni milyen 

következményekkel járhat egy negatív döntés. Hatás: Fontos, hogy a kiválasztott 

ügynek legyen társadalmi támogatottsága, amennyiben ez hiányzik, nem igazán lehet 

megvalósítani a döntés gyakorlatba történő átültetését. Ha nem készítettük elő a 

társadalmi környezetet a változásra, a pereskedésre fordított erőforrások kárba 

mehetnek. Következésképpen nagyon fontos, hogy ameddig a stratégiai pereink 

zajlanak, szerezzünk társadalmi támogatást a változáshoz. 

 

 

Röviden a CEMO stratégiai pereiről 

 

Kétnyelvű utcanévtáblákért elindított stratégiai perek 

 

Románia azt vallja, hogy a kisebbségekre vonatkozó törvényes előírásokat betartja 

mégis számos, magyarok által nagyszámban lakott településen, az utcanévtáblákon 

mindmáig nem sikerült az utcák és terek neveit kétnyelvű formátumban 

kifüggeszteni. Az Európai Unióban úgy tekintenek Romániára, mint egy olyan 

tagállamra, amely törvényei által példás módon rendezte a kisebbségi és 

anyanyelvhasználati kérdést. Csakhogy ezeknek a törvényeknek az alkalmazása még 

mindig várat magára. 

A bírósági eljárások kimenetelétől függetlenül, ezek a perek, kiemelten fontos 

ügyek az erdélyi magyarság számára. Siker esetén az igazságszolgáltatási szervek 

arra fogják kötelezni az önkormányzatokat, hogy a kétnyelvű utcanévtáblákat 

helyezzék ki. Negatív döntések esetén pedig nemzetközi színtéren és belföldön 

egyaránt ki lehet majd jelenteni, hogy Románia nem tekinti kötelezettségének az itt 

élő magyar közösség jogainak alkalmazását. 
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Eddigi tevékenységeink kronológiai sorrendben 

 

2016 januárjában indítottuk el a stratégiai pereket három romániai településen: 

Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Szatmárnémetiben. Ezeken a településeken 

nagyszámú magyar él, Marosvásárhelyen közel hatvanezer ember, Nagyváradon 

közel negyvenötezer személy és Szatmárnémetiben harmincötezer magyar él. Első 

lépésként összeállítottuk a stratégiai perek kivitelezésért felelős munkacsoportot, 

amelynek tagjai a következő személyek: Szikszai László, a peranyagok 

összeállításért felelős jogászunk, a projektvezető Szigeti Enikő, a projekt asszisztens, 

Barabás Miklós. A szervezetünk külső szakértőket is bevont a folyamatba, az ő 

feladatuk a stratégiai perek szupervíziója, a perek előkészítése, a nemzetközi 

bíróságokra történő előkészítés, peranyagok áttekintése, elemzése és összeállítása. A 

romániai perrendtartás szabályai alapján a bírósági szakaszt megelőzően 

kérvényeket és előzetes panaszokat kell benyújtani a perelni kívánt intézményekhez. 

A kérvényeket és az előzetes panaszokat gyakran többször is be kellett nyújtanunk 

mindaddig, ameddig sikerült a peranyagokat összeállítani és az illetékes 

bíróságokhoz benyújtani. 

2016 májusában szakmai konzultációkat tartottunk Dr. Kardos Gábor 

nemzetközi jogásszal, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (a 

továbbiakban Karta) Szakértői Bizottságának tagjával, valamint Dr. Karsai Dániel 

ügyvéddel. A megbeszélés célja: a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében elindított perek 

kapcsán a strasbourgi emberjogi bírósághoz szükséges ügymenet megismerése, 

továbbá a Karta romániai alkalmazhatóságával kapcsolatos jogi kérdések tisztázása. 

Májustól kezdődően a romániai perek kiegészültek egy újabb iránnyal, a bevont 

szakértők javaslatára úgy döntöttünk, hogy a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt 

közvetlenül fordulunk a strasbourgi emberjogi bírósághoz. A strasbourgi eljárás 

szakmai felelőse a CEMO jogásza Szikszai László, a perek kivitelezésében ügyvédi 

asszisztenciát biztosít dr. Karsai Dániel ügyvéd. A CEMO peranyaga 2016 

novemberében került leadásra a strasbourgi emberjogi bíróságon, a felperes Barabás 
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Miklós a CEMO Kétnyelvűség Programjának koordinátora, aki a múltban elindított 

„Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen” ügy egyik aktivistájaként tetemes 

büntetésben részesült a marosvásárhelyi Helyi Rendőrségtől, mivel kétnyelvű 

utcanévtáblát szerelt fel egy magánszemély házának falára. Barabás Miklós 

büntetéséről szóló jegyzőkönyvét és büntetést törölte a marosvásárhelyi bíróság.  

A nyári bírósági szünet miatt, a peranyagok leadási határidejét meg kellett 

hosszabbítanunk és a perrendtartás szabályai alapján a nagyváradi és 

marosvásárhelyi adminisztratív eljárásokat újra kellett indítanunk. Novemberben 

benyújtottuk a szatmárnémeti Bíróságra a kétnyelvű utcanévtábla peranyagot, az első 

per időpontja 2017. március. 

2016 szeptembere és december között a marosvásárhelyi és nagyváradi 

közigazgatási panaszokat újra benyújtottuk, a peranyagok 2017 februárjában 

kerülnek leadásra.  

2017 során a következő lépéseket fogjuk kivitelezni: pereken való részvétel és 

esetleges elutasítás esetén a pereket fellebbviteli szinteken folytatjuk.  

Szívből reméljük, hogy a stratégiai pereket sikerül hatékonyan továbbvinni és a perek 

kimenete pozitív hatással lesz a romániai magyar közösségre nézve.  

 

 

Stratégiai per a kétnyelvű iskolai nyelvi tájkép kialakításáért 

 

A CEMO, Kétnyelvű iskolai nyelvi tájkép kialakításának céljával elindított projektje 

2009-ben indult. A projekt hátteréről röviden: Marosvásárhelyen körülbelül 50 

tanintézmény található, óvodák, általános iskolák, középiskolák. A román és magyar 

diákok zöme vegyes tannyelvű intézményekben tanulnak, a magyar diákok magyar 

osztályokban, a román diákok román tannyelvű osztályokban. Ezek között a vegyes, 

úgynevezett multikulturális iskolákban nagyon kis részében található kétnyelvű 

nyelvi tájkép. A közérdekű tájékoztatás egynyelvű, az iskolai feliratok szintén 

egynyelvűek, a falakon nem találni magyar nyelvű posztert, iskolai projekt 
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bemutatót, a faliújságokon található szövegek - történelem, irodalom - egynyelvűek, 

csupán a román közösség múltját és kultúráját mutatják be, egyetlen egy magyar 

történelmi hős, költő vagy író képét nem látni a falakon. 2016-ban feljelentést tettünk 

az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál és minden olyan oktatási intézményt 

feljelentettünk, ahol hiányzik a kétnyelvűség. Az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácshoz benyújtott panaszokkal párhuzamosan peres eljárást indítottunk a 

marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, Iskolákért Felelős Igazgatósága ellen.  

 A peres eljárás első lépéseként egy kérvényt fogalmaztunk meg, amelyet 

elküldtünk a Polgármesteri Hivatal, Iskolákért Felelős Igazgatóságához. A jelenleg 

hatályban levő törvények alapján az iskolahálózat fenntartója a helyi közigazgatási 

egységek, a mi esetünkben a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. Az Igazgatóság 

azt a választ küldte, hogy Marosvásárhelyen az iskolai kétnyelvű feliratokat nem 

lehet kihelyezni, mert nincs rá törvényes keret. Ennek a stratégiai pernek a célja az, 

hogy a marosvásárhelyi oktatási intézmények belső tereiben kötelezővé váljanak a 

kétnyelvű feliratok, a magyar nyelven megfogalmazott faliújságok és a közérdekű 

tájékoztatás is kétnyelvű formátumban – román és magyar – kerüljön 

megfogalmazásra. Fontos lenne, hogy a per során megismerjük a polgármesteri 

hivatal álláspontját és publikussá váljon az a marosvásárhelyi román és magyar 

közösség számára, hogy miért nem lehetnek kétnyelvű feliratok a vegyes iskolák 

belső tereiben, miközben a város polgármestere azt állítja, hogy „Marosvásárhely – 

a harmónia és nem a konfliktusok városa!”- ez a mottó szerepel (román nyelven) az 

intézmény hivatalos levélpapírján.  
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dr. Antal Eszter2 – Menyhárt Gabriella Éva3 

 

A Tóth Ferenc ügy ismertetése 
 

 

 

Számos olyan esetről hallunk, hogy magyar közösség szimbólumai ellen indított 

eljárások sikertelenül végződnek, ezáltal talán megkérdőjelezhetővé vált a román 

igazságszolgáltatás pártatlansága és függetlensége. Írható ez azért is, mert az alább 

tárgyalt ügyben is, konkrétan a rendőrségi és az elsőfokú bírósági szakaszra egyaránt 

jellemző volt a függetlenség és pártatlanság teljes hiánya. Emiatt kifogást is emeltek 

a Segesvári Bíróság bírája ellen, melyet a bírói testület elutasított. 

2014. június. 8-án, Pünkösdvasárnapján, Tóth Ferenc szovátai magyar 

nemzetiségű román állampolgár, magánházának udvarán, saját költségén felállított 

egy Wass Albert mellszobrot. A szoboravatási ünnep alatt rendőrök zavarták meg a 

rendezvényt. A segesvári Ügyészség, a Maros megyei és a szovátai rendőrség 

képviselői házkutatási parancs birtokában elkobozták a szobrot, mindemellett 

propagandaanyagot, szórólapokat, plakátokat kerestek. További terhelő 

bizonyítékok híján mindent lefényképeztek, lefilmeztek. Közölték vele, hogy 

büntetőjogi eljárás indul ellene a 2002. évi 31. számú Sürgősségi Kormányrendelet 

5. cikke alapján, emberiség és béke ellenes bűncselekményért elítélt személy 

kultuszának terjesztése miatt, továbbá felszólították, hogy gyanúsítottként tegyen 

vallomást a rendőrségen. Tóth Ferenc kijelentette, hogy hallgatáshoz való jogával él. 

Az esetet követően a gyanúsított ügyvédi képviseletét Menyhárt Gabriella Éva 

ügyvédnő látta el. A keresetben az ügyvédnő a 2004. évi és a 2013. évi 207/P. számú 

és 831/P. számú ügyészségi ügyiratokban kimondott határozatokra hivatkozott, mely 

szerint Wass Albert nem követett el béke és emberiség ellenes bűncselekményt a 

                                                      

2 A Kisebbségi Jogvédő Intézet jogásza. 
3 Nagyváradi ügyvéd, a Kisebbségi Jogvédő Intézet partnere. 
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hatályban lévő Büntető Törvénykönyv értelmében, így Tóth Ferenc ellen nem 

indulhat eljárás a fent említett kultuszterjesztés miatt.  

Wass Albertet 1946. március 13-án a Kolozsvári Népbíróság távollétében 

„háborús bűncselekményért ítélte el - bizonyítékok hiányában -, mert állítólagosan 

parancsot adott a civil lakosság politikai vagy faji indíttatású kollektív elnyomására. 

Kiemelendő, hogy nem béke és emberiség ellenes bűncselekménnyel vádolták.  

A háború után, az Amerikai Egyesült Államokban az FBI megvizsgált minden 

kivándoroltat és az Amerikai Igazságügyi Minisztérium megállapította, hogy Wass 

Albert nem követte el azt a bűncselekményt, amiért a Rögtönítélő bíróság elítélte. A 

román hatóságok többször kérték a kiadatását, azonban bizonyítékok hiányában az 

Egyesült Államok hatósága megtagadta. A Wiesenthal Cetrum is feljelentette Wass 

Albertet, de az Igazságrügyi Minisztérium ezt a vádat is alaptalannak tartotta és 

ejtette. 

A 168/P/2004. számú Bukaresti Legfelső Bíróság Melletti Ügyészségi 

határozatban Vekov Károly ellen intézett panaszban felmentő határozatot hozott, 

amely értelmében megállapítja, hogy Wass Albert nem háborús bűnös a hatályos 

Büntető Törvénykönyv értelmében és az 1949. évi genfi egyezmények értelmében 

sem. Az ügyész összehasonlította azt a jogszabályi cikkelyt, amely alapján elítélték 

Wass Albertet, a hatályban lévő Büntető Törvénykönyvben előírt béke és emberiség 

ellenes bűncselekmények lajstromával és ezen bűncselekmények tartalmával.  

A kettő nem fedi egymást, tehát a hatályban lévő Büntető Törvénykönyv 

értelmében Wass Albert nem volt elítélve béke és emberiség ellenes 

bűncselekményért. Ugyanakkor az ügyész megvizsgálta a genfi egyezmények 

paragrafusait is, és azok értelmében sem háborús bűnös. Nem azért a 

bűncselekményért ítélték el Wass Albertet, amely az 1949-es nemzetközi 

egyezmények értelmében háborús bűncselekmény. Ennek fényében kijelentette az 

ügyész, hogy Wass Albert nem háborús bűnös, tehát Vekov Károly sem követte el 

azt a bűncselekményt, amely a háborús bűnös kultuszának éltetését kimeríthetné.  
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2013-ban a Gyergyói Bíróság mellett működő Ügyészség egy másik 

feljelentésben Árus Zsolt ellen hasonló bűncselekmény elkövetése miatt, szintén 

felmentő határozatot hozott ugyanazon indokokra támaszkodva, mint a 2004. évi 

határozat. 

Tóth Ferenc ügyében a védelem bizonyítása kiegészítésre került az első fokú 

bíróság előtt, kérték négy tanú meghallgatását. Ugyanakkor a törvény, amely előírja 

a háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának terjesztésére vonatkozó 

bűncselekményi tétel 2015. július 23.-án megváltozott4, az ügyvédnő szerint 

súlyosbították a jogszabályt. A korábban hatályos törvény értelmében 

bűncselekménynek csak akkor számít a kultuszterjesztés, amennyiben közterületen 

történik ez a cselekedet propaganda segítségével. Az új módosítás értelmében bárhol 

történhet, nemcsak közterületen, propaganda nélkül is, valamint kiterjesztették a 

törvény alkalmazását háborús bűncselekményeket elkövetett személyek kultuszának 

terjesztésére is.  

Az elsőfokú bíróság kimondta a 2015.évi 190. számú büntető határozatot, és 

elítélte Tóth Ferencet 10.000 lej pénzbírságra. (Ügyiratszám 2014. évi 2774/308.) A 

döntést megfellebbezték. Az ügyészség és az alapfokú bíróság ott tévedett, hogy nem 

alkalmazta a per folyamán életbe lépett kedvezőbb büntetőjogi tételt tartalmazó 

törvény alkalmazásának elvét, valamint a büntetőjog egyik alapelvét, a törvényesség 

elvét is megszegte. Nem szabható ki büntetés törvényi rendelkezés nélkül, melyet az 

Európai Emberi Jogi Egyezmény is előír a 7. cikkében. Wass Albert nem volt elítélve 

emberiség és béke ellenes bűncselekményért, a 2002. évi 31. számú Sürgősségi 

Kormányrendelet 5. cikke, amely hatályban volt 2014. június 8-án, vagyis a 

cselekmény elkövetésének időpontjában, pedig expressis verbis csakis azon 

cselekedetre vonatkozik, amely emberiség és béke ellenes bűncselekményért elítélt 

személyek kultuszának a terjesztésére vonatkozik.  

                                                      
4 Közzétéve a Hivatalos Közlöny 217. számának I. részében 
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Másodfokon a Marosvásárhelyi Ítélőtábla tárgyalta az ügyet 2016. március 7-

én. Az ítélethirdetésre 2016. március 22-én került sor, és az Ítélőtábla a 2016. évi 

234 számú bírósági határozatában kimondta Tóth Ferenc felmentését, valamint az 

összes elkobzott tárgy - beleértve a Wass Albert szobrot is - visszaszolgáltatását 

jogos tulajdonosának. Az ítéletet 2016. május 12-én kapta meg az ügyfél, amely az 

ügyfél akaratára hivatkozik, vagyis arra, hogy az ügyfélnek hiányzott a 

bűncselekmény elkövetéséhez szükséges akarat, mivelhogy nem tudta, hogy Wass 

Albert háborús bűnös és hogy ez mit is jelent jogi szempontból. 

Az elmúlt időszakban a romániai magyar közösséget magyarsága miatt érő 

román hatósági túlkapások száma megsokasodott. Tóth Ferenc is ennek az áldozata 

lett, az ellene indított büntetőeljárás, a magán és családi élet ilyen formában történő 

megsértése révén a rendőrségi és ügyészségi erők által. Nagy lépés, hogy a román 

igazságszolgáltatás képes volt - nem alapfokon, hanem fellebbviteli szinten - 

igazságot szolgáltatni egy ártatlanul megvádolt romániai magyar ügyében.  

A romániai magyar közösségnek fel kell vennie a harcot, a nemzeti és 

nemzetközi jogszabályi környezet által megengedett jogvédelmi és jogérvényesítő 

eszközökkel élve a jogellenes hatósági gyakorlatot, embert és törvényt tisztelő 

gyakorlattá kell változtatnia. 

Azonban üröm az örömben az, hogy Tóth Ferenc ellen ez év januárjában – 

amikor a román hatalom számára már a sikerrel végződött jelen ügy kimenetele 

valószínűleg ismertté vált – újabb hatósági eljárást indítottak, amely szintén 

házkutatással kezdődött és egy Wass Albert fénykép - amely Tóth Ferenc házának 

udvarán volt kiállítva - lefoglalásával járt.
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dr. Görög Dóra5 

 

A felvidéki Horváth Zoltán büntető ügyének bemutatása - Tanúból vádlott? 
 

 

 

Bevezető gondolatok 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet látókörébe többnyire olyan ügyek kerülnek, ahol a 

nyelvhasználati jogok sérelme érhető tetten.6 A jogsértés megítélése, az ügy 

tematizálása, elemzése ekkor viszonylag egyszerűnek tűnik, hiszen maga a 

tényállásból kiderül, hogy a magyar kisebbség tagja nem használhatta az anyanyelvét 

például egy közigazgatási szerv előtti ügyintézés során. Ugyanakkor vannak olyan 

ügyek, amelyek látszólag egyértelműen beletartoznak egy-egy jogágba, azonban az 

ügyet megvizsgálva mégis fellelhető a kisebbségi jogok sérelme. 

 

A továbbiakban egy, a sajtóban is megjelent ügyet szeretnék bemutatni, 

megismertetve az Olvasót az ügyben felmerülő büntetőjogi, továbbá kisebbségi jogi 

kérdésekkel. 

A magyar nemzetiségű, dunaszerdahelyi Horváth Zoltán peres ügye7 2013-

ban a Kisebbségi Jogvédő Intézet ügyei között kiemelt helyet kapott. Alapos 

felkészültségre volt szükség ahhoz, hogy a körülményeket megismerjük, és az ügyet 

mind büntetőjogi, mind jogvédelmi szempontból elemezzük. 

Az eset érdekessége, hogy a büntetőjogon túl, a kisebbségi jogi vetület is 

                                                      
5 A Kisebbségi Jogvédő Intézet jogásza 2012 és 2016 között. 

6 A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet 

abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez. A 

Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt céljának tekinti a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat 

működtetését a határon túli magyarságot ért jogsérelmek elleni hatékony fellépést. A Kisebbségi Jogvédő 

Intézethez beérkezett szakmai anyagok, beszámolók tudományos célú feldolgozása az Intézet egyik 

kiemelkedő célja. 
7 A Kisebbségi Jogvédő Intézethez beérkezett ügyvédi beszámoló alapján 
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fellelhető. A következő sorokban ismertetem az eset körülményeit, majd olyan 

kérdésekre keresem a választ, amik az Olvasóban is megfogalmazódhatnak. Horváth 

Zoltán8 esete oktatási-tudományos céllal is megtárgyalásra került a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemen, valamint a Kisebbségi Jogvédő Intézet által szervezett 

műhelybeszélgetések során, és az ott felmerülő kérdésekre Horváth Zoltán védelmét 

ellátó ügyvéd adott választ. Ezen kérdés-válaszok az alábbi sorokban ismerhetők 

meg. 

 

 

Az ügy tényállása, körülményei 

 

Az alábbi sorokban az ügy tényállása, valamint körülményei úgy kerülnek leírásra, 

ahogy azt Horváth Zoltán elmondásából, vallomásaiból ismerjük. 

Horváth Zoltán 2009 tavaszán feküdt begipszelt lábbal dunaszerdahelyi 

otthonában. Lakásában édesapjával és várandós feleségével tartózkodott, amikor a 

lépcsőházukból kiszűrődő hangos zajra, üvöltözésre lettek figyelmesek. Egy 

alkoholos állapotban levő szlovák nemzetiségű fiatalember érkezett haza, aki 

becsmérlő mondatokat skandált a magyarokra vonatkozóan.  

Néhány órával később ugyanilyen hangzavarra lesznek figyelmesek, valamint 

kinézve az ablakon látják, hogy a fiatalember bántalmaz egy, a házban lakó 70 év 

körüli, idős bácsit. Zoltán édesapja, mondja, “gyere fiam, itt nagy baj van”, ezzel 

megindulnak kifelé a lépcsőházból. Horváth Zoltán mozgása korlátozott, mivel be 

van gipszelve a lába. Kifelé haladva, már a többi szomszéddal is találkoztak, volt aki 

kifelé, volt aki befelé tartott. Kiérkezve meglátták, hogy a szlovák nemzetiségű 

fiatalember már védekezésre képtelen állapotban, eszméletlenül, fekszik a járda 

melletti parkolásra kijelölt helyen.  

                                                      
8 Horváth Zoltán ügye először a www.felvidek.ma internetes portálon jelent meg 2013.10.10-én 

(http://felvidek.ma/2013/10/magyarveres-a-birosag-a-bunozobol-aldozatot-csinalt/, letöltve: 2017.03.23), 

jelen cikk tudományos célú megjelenéséhez beleegyezését adta.  

http://www.felvidek.ma/
http://felvidek.ma/2013/10/magyarveres-a-birosag-a-bunozobol-aldozatot-csinalt/
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Eltelik pár perc, és megjelenik a szlovák fiatalember édesanyja és 

leánytestvére. “Jaj, ki bántotta szegény fiamat?” Kérdezte az édesanyja. Külsérülései 

nem voltak a fiatalembernek. Az anyja vízzel mosta le többször, aztán jöttek a 

mentők és bevitték a dunaszerdahelyi kórházba. Mind az idős bácsi, mind a szlovák 

fiatalember napokat töltenek a kórházban. Az idős bácsi családja feljelenti a 

fiatalembert, és 500 EUR kártérítést követelnek. A fiatalembert 20 hónapra ítélik el 

jogerősen. 

Az esetet követően eltelik jópár hónap. Reggel csengetnek Horváth Zoltán 

lakásán, és két rendőr áll az ajtóban.  

 

 

– Jó reggelt Horváth úr, a dunaszerdahelyi rendőrségtől jöttünk!  

Be tudna velünk jönni a kapitányságra! 

– Miért???? 

– Feljelentették önt súlyos testi sértésért! Ki kell hallgatnunk! 

 

 

Természetesen felöltözött, bement a rendőrökkel a rendőrségre, ahol körülbelül 3 

órát töltött el. Ott szembesült azzal, hogy őt az a szlovák fiatalember jelentette fel 

súlyos testi sértés okozásáért, aki az idős bácsit korábban bántalmazta. 

 

 

A büntető eljárás menete 

 

Horváth Zoltán többszöri kihallgatása után, a dunaszerdahelyi járásbíróságon 

elkezdődik a büntetőeljárás, ahol ő, terhelti minőségben jelenik meg. A bizonyítási 

eljárásban felsorakoznak mellette a tanúk, például a családja, a lépcsőházi 

szomszédság, tehát azok a szemtanúk, akik aznap látták az idős bácsi bántalmazását. 

A szlovák fiatalembernek, mint sértettnek kettő tanúja volt, az édesanyja és a 
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leánytestvére. 

Elsőfokon 2012-ben felmentik Horváth Zoltánt, de az ügyész fellebbez. Ezzel 

átkerül az ügy a Nagyszombati Kerületi Bíróságra. Nyert ügynek gondolták. 2013 év 

elején azonban levél érkezik Horváth úrnak, miszerint visszakerült az ügy 

újratárgyalásra a dunaszerdahelyi bíróságra “bizonyítékok hiánya” miatt. Többször 

beidézik Horváth urat, aki mindegyik esetben megjelenik a bíróságon, ugyanakkor a 

sértetti oldal nem jelenik meg egyik idézésre sem. A tárgyalásokat elnapolják.  

2013 őszén megkezdődik egy olyan tárgyalás, ahol minden beidézett személy 

megjelenik. Sokadszorra is válaszol a kérdésekre Horváth Zoltán, valamint a 

szomszédságból két tanú, a szlovák fiatalember tanúit is beleértve. A szlovák 

fiatalembert bilincsben hozzák a rendőrök, tekintve, hogy korábban több eljárásban 

is jogerősen elítélték.  

A tárgyalás nagyon hosszúnak mutatkozik, körülbelül három óra időtartamú. 

Ítélethozatal előtt a terhelt figyelmes lesz egy olyan orvosi látleletre, amelyben ez a 

mondat szerepel: “A fiatalember sérüléseit okozhatták begipszelt láb által történő 

rúgások.” A terheltnek ezen tárgyalások alkalmával, tekintettel a terhelt 

munkanélküli státuszára, az állam által kirendelt ügyvédje volt. Azonban Horváth 

Zoltán soha nem kapott szót, vagy észrevételei nem kerültek tolmácsolásra. A 

tárgyalás befejeztével következik az ítélethozatal, ahol a következők hallhatók:  

 

 

“A bíróság Önt első fokon 4 év szabadságvesztésre és 3060 Euró pénzbüntetésre 

kötelezi! 

Fellebbezését 15 napon belül beadhatja!” 

 

 

Horváth Zoltán megdöbbenve állt a tárgyalóteremben, és azt kérdezte, hogyan lehet 

ebben az eljárásban vádlott, sőt, hogyan ítélhetik el, úgy, hogy ő csak segíteni 

szeretett volna egy bántalmazott idős bácsinak? 
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Az eljárás még mindig nincs lezárva, a 2016. évben március, április, és június 

hónapban is volt tárgyalás. A júniusi tárgyaláson az összes tanú újra be volt idézve, 

meg is lettek hallgatva, valamint ítélethozatalra is sor került, amelyben felmentették 

Horváth Zoltánt. Az írásbeli ítéletet 2016. 07. 25-én kapta meg Horváth Zoltán és 

ügyvédje, amely ítélet ellen az ügyész fellebbezett.  

 

 

Az ügy során felmerülő kérdések 

 

A fenti sorok elolvasását követően számos kérdés felmerülhet az Olvasóban. Az ügy 

elemzése, kutatása során ezen kérdésekre kerestem a választ. Horváth úr védelmet 

ellátó ügyvéd úrral való konzultációt, valamint több szakmai egyeztetést követően a 

kérdésekre az alábbi válaszokat ismertetem.  

 

1. Kérdés: A szlovák fiatalember látlelete, miért csak az újabb elsőfokú 

tárgyaláson jelent meg? Válasz: Az ügyvéd úr elmondása szerint a látlelet, a 

fiatalember kivizsgálásának befejezését követően hozzá lett csatolva az 

iratokhoz. Horváth Zoltán több tárgyalást követően figyelt fel a látlelet azon 

mondatára, hogy a sérüléseket okozhatták begipszelt láb általi rúgások. Ennek 

okaként vagy nyelvi akadályt lehet megjelölni, vagy a kirendelt ügyvéd nem 

tájékoztathatta mindenre kiterjedően a terheltet. 

 

2. Kérdés: A szlovák fiatalember a szemtanúk elmondása szerint nagyfokú 

alkoholos állapotban volt. Kérdésként merülhet fel, hogy ezen tény, a 

zárójelentésben dokumentálva lett? Hiszen ennek jelentősége lehet a 

beszámíthatóság körében. Válasz: Az ittas állapot nem lett dokumentálva, 

nem merült fel terhelő tényezőként a sértettre nézve. 

 

3. Horváth Zoltán beszámolói alapján a bizonyítási eljárás során a szlovák 
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fiatalember és tanúi soha nem egybehangzóan vallottak. Az egyik 

vallomásában az szerepel, hogy 100 méterre álltak a cselekménytől, a másik 

családtag ugyanezt az esetet 3,5 méterről látta. Horváth Zoltán megkérdezte 

volna, hogyan lehet ezeket a vallomásokat értékelni a bíróság részéről? De 

Horváth Zoltán kirendelt ügyvédje nem engedte, hogy ezt a kérdést az ügyet 

tárgyaló bírónak feltegye.  

 

4. Kérdés: Milyen sérüléseket dokumentál a látlelet? Válasz: A sértett 

fejsérülést szenvedett, állítása szerint legalább négyszer megütötték, és a 

szakértő nem zárja ki, hogy ezeket a sérüléseket gipszes lábbal történő rúgások 

okozták.  

 

5. Kérdés: Egy orvosszakértői vélemény nem tudná azt kimutatni, hogy egy 

gipszelt láb nem tud olyan sérülést okozni, mint amilyen a sértettnek volt? 

Válasz: A perben nem derült ki az, hogy elvileg nem lehetséges gipszelt 

lábban fejsérülést okozni, sőt, az eljárás során bekért orvosszakértői vélemény 

lehetségesnek tartja a gipszelt lábbal okozott fejsérüléseket. 

 

6. Kérdés: Van-e annak relevanciája, hogy a szlovák fiatalember által 

bántalmazott idős úr végül is a bántalmazást követő hónapok után meghalt? 

Válasz: Ebben a perben a bíróság nem vette figyelembe az idős úr sérüléseit, 

amit a szlovák fiatalember okozott, és akit emiatt 20 hónapra elítéltek 

jogerősen.  

 

7. Kérdés: Amennyiben nem eszméletlenül találják meg a szlovák fiatalembert, 

a jogos védelmi helyzetre lehetne hivatkozni a szlovák jog szerint is? Válasz: 

Erre abban az esetben kerülhetett volna sor, ha a védelem azon az állásponton 

lett volna, hogy a terhelt és a sértett között lett volna bármilyen dulakodás. De 

Horváth Zoltán vallomásai alapján ez nem történt meg, így a védelem azon az 
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állásponton van, hogy Horváth Zoltán ártatlan, ezért a teljes felmentését kérik, 

hiszen amikor kiért a lépcsőházból, már eszméletlen állapotban volt a szlovák 

fiatalember. Tekintettel arra, hogy egy ismeretlen személy által kerülhetett 

eszméletlen állapotba, ezért nem valósulhat meg jogos védelmi helyzet.  

 

8. Kérdés: Beidézték-e azokat a tanúkat, akik már visszafelé jöttek a tett 

helyszínéről, és szembetalálkoztak Horváth Zoltánékkal? Válasz: Igen, 

beidézték őket, és ki lettek hallgatva. 

 

9. Kérdés: Azon kívül, hogy nincs elég bizonyíték, a védelem tud-e másra 

hangsúlyt fektetni? Válasz: Ez az egyetlen, mivel a védelem kitart amellett, 

hogy Horváth Zoltán ártatlan, és még a lépcsőházból való kilépése előtt 

hatástalanította valaki az idős urat bántalmazó szlovák fiatalembert.  

 

10. Felvetés az üggyel kapcsolatban: Miért húzódhat el az eljárás, amikor a 

szlovák fiatalembernek két tanúja volt, akik nem egybehangzóan nyilatkoztak, 

míg a vádlott mellett a lakóépületben akkor ott tartózkodó szomszédok is 

felsorakoztak, és egybehangzóan nyilatkozták, hogy amikor Horváth Zoltán 

kiért a lépcsőházból, már eszméletlenül feküdt az idős férfit bántalmazó 

fiatalember. A tanúvallomásokból egyértelműen látható, hogy a szlovák 

fiatalember családtagjai (tanúi) a fiatalember eszméletlenné válása után 3-5 

perccel érkeztek a helyszínre.  

 

11. Felvetés az üggyel kapcsolatban: Érdemes lehet a védelemnek hivatkozni 

arra, hogy enyhítő körülmény lehet a vádlott számára, hogy több éve elhúzódik 

az eljárás. 
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Tisztán büntetőügy vagy fellelhető a diszkrimináció ténye?  

 

A jogvédő tevékenység sajátja, hogy fel kell ismerni, ha megállapítható egy 

kisebbség tagjával szembeni hátrányos megkülönböztetés. Ehhez a hátrányos 

megkülönböztetés fogalmát behatóan ismerni kell. A nemzetközi egyezmények 

tartalmazzák ennek fogalmát, ezért a nemzetközi jognak kiemelt jelentősége van 

ezen körben. Az Európa Tanács dokumentumában, az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének 14. cikkében szerepel, hogy az Egyezményben szereplő jogok 

és szabadságok gyakorlását bármely tulajdonságra, mint például a nemre, fajra, 

bőrszínre, politikai vagy egyéb véleményre, nemzeti vagy etnikai származásra 

vagy ilyen kisebbséghez tartozásra, születési vagy egyéb helyzetre tekintet nélkül 

kell biztosítani.9 Gyulavári Tamás szerint a nemzetközi jogi normák, valamint a 

közösségi jog nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy például Magyarországon is 

meghonosodjon az esélyegyenlőség gondolata.10 Ehhez az egyenlő bánásmódról 

és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény is hozzájárult.11  Az 

alkotmányos követelmények is kiváltképp fontos szerephez jutnak, ezért a 

diszkrimináció tilalmának tézise megtalálható az európai alkotmányokban. 

Elmondható, hogy a Szlovák Alkotmányban12 is deklarálásra került a 

diszkriminációtilalom. A 12. cikkely szerint: 

 

(1) Minden ember szabad és egyenlő méltóságában és jogaiban. Az alapvető 

jogok és szabadságjogok nem vehetők el, elidegeníthetetlenek, 

elévülhetetlenek és nem törölhetők el. 

(2) Az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat a Szlovák Köztársaság 

területén garantálja mindenkinek, nemére, fajára, bőrszínére, nyelvére, hitére 

                                                      

9 A jövevényektől az államalkotó tényezőkig (Szerk.: Gyulavári Tamás – Kállai Ernő) 

Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010, 324 – 325. o. 
10 I.m.: (Szerk.: Gyulavári Tamás – Kállai Ernő) Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010, 326. o. 

11 2003. évi CXXV. törvény  
12 Szlovák Alkotmány 12. cikkelye (2) bekezdés 
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és vallására, politikai vagy más gondolkodásmódjára, nemzeti vagy szociális 

származására, nemzetiségi vagy etnikai csoporthoz való tartozására, 

vagyoni helyzetére, származására vagy más hovatartozására való tekintet 

nélkül. Senkit nem érhet ezen okok miatt kár, kivételes elbánás vagy hátrányos 

megkülönböztetés. 

 

Az egyértelműen elmondható, hogy a diszkrimináció ténye nem közvetlenül 

jelenik meg az ügyben, hanem közvetetten érhető tetten. Közvetett diszkrimináció 

valósul meg, ha egy kisebbséghez tartozó személyt nem közvetlenül a védett 

tulajdonsága alapján ér hátrányos megkülönböztetés, hanem olyan cselekvés, 

intézkedés címzettje, amelynek hatása olyan, mintha közvetlenül 

diszkriminálnák.  

Jelen esetben nem bizonyítható egyértelműen a közvetlen diszkrimináció 

ténye, de a közvetett diszkrimináció fellelhető az eljárás több mozzanatában. 

Ezen elemek összegyűjtésére teszünk kísérletet: 

 

 Az ügy 2009-ben kezdődött, és még 2016-ban is folyamatban van. 

Természetesen feltételezhető a szlovák bíróságok magas ügyterhe, azonban 

az ügy nem tekinthető jogilag bonyolultnak, vagy szövevényesnek. 

 

 Új bizonyíték nem várható az ügyben, a sértett mellett a két tanú, és az 

orvosszakértő látlelete,  a terhelt családtagjai, valamint a szomszédság, 

mint tanúk sorakoztak fel. Ugyanakkor a másodfokú eljárásban az eljáró 

bíró visszautalja az ügyet újratárgyalásra az elsőfokra, további bizonyítás 

lefolytatására.  

 

 Az évek során Horváth Zoltán és tanúi mindig megjelentek a kitűzött 

tárgyalásokra, a sértett és tanúi több tárgyaláson sem jelentek meg, ami az 
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eljárás indokolatlan elhúzódását tovább erősíti.  

 

 Új bizonyítékok valószínűsíthetően nem várhatóak, a sértett tanúi viszont 

nem egybehangzóan nyilatkoztak az eljárás során. Mégis miért nem tudott 

dönteni 7 év eltelte után sem a bíróság?  

 

 A szlovák fiatalember az idős bácsi bántalmazását követően 20 hónap 

letöltendő büntetést kapott, míg Horváth Zoltánt a bíróság az elsőfokú 

ítéletben 4 év szabadságvesztésre ítélte. A vád szerint a bűncselekmény 

tényállása mindkét esetben a súlyos testi sértés elkövetési magatartását 

meríti ki. A két ügyben ugyanazon bűncselekmény elkövetéséért 

meghatározott büntetési tétel azonban korántsem ugyanaz.  

 

 Horváth Zoltán a 7 év alatt, amióta eljárás van folyamatban ellene, minden 

tárgyalásra elment. Azzal, hogy a bíróság ennyi idő után nem tudott 

dönteni, Horváth Zoltánt lelki traumáknak tette ki, aki olyan mélyreható 

pszichés fájdalmakat  élt át, ami minden bizonnyal elrettentheti őt, mint a 

magyar kisebbség tagját bármilyen további közéleti tevékenységtől, vagy 

civil aktivitástól. 

 

 

Utószó 

 

A büntetőeljárásnak még nincs vége...  

A folyamatban lévő ügy ismertetése oktatási, tudományos céllal került jelen írásban 

rögzítésre. Nem kérdés, hogy merülhet fel még bennünk kérdés az üggyel 

kapcsolatban, de leginkább attól a gondolattól nem tudunk szabadulni, hogy 7 éve 

húzódik egy eljárás, ahol Horváth Zoltán vádlotti minőségben szerepel, miközben 



I. Bíróság előtti peres ügyek a Kisebbségi Jogvédő Intézet gondozásában 

28 

 

saját maga,családja és ügyvédje, valamint a szemtanúk meg vannak győződve az 

ártatlanságáról. A meglévő bizonyítékok Horváth Zoltán mellett szólnak, de 7 év 

után sincs bírói döntés. 

Egyértelműen több bizonyíték sorakoztatható fel Horváth Zoltán ártatlansága 

mellett, a vád nem mondható erősnek. Az ügyész azonban mindig fellebbez a bírói 

döntéssel szemben.  

Terhelő bizonyítékok hiányában meddig húzható el az eljárás? Meddig lehet a 

véres kardot tartani valaki feje fölött? Meddig húzódhat az állam hatalma?  

Végül mikor használják fel a jogot az igazság megtalálására? Meg akarják-e 

találni az ügyben az igazságot? 
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Péterfi Dénes13 

 

Az Erdélyi Jogász mozgalom és ennek szerepe a társadalomban 
 

 

 

,,Óvjad a törvényt s majd szelleme téged is óv” (Ovidius) 

Az Erdélyi Jogász mozgalom alapgondolata 

 

 

Mindennapi életünk folytonosan szabályok köré rendeződik. Ezen szabályok 

határozzák meg létünket, mivel nélkülük lehetetlen lenne, hogy nap, mint nap 

élvezzük az élet által nyújtotta lehetőségeket és nyugodtan tervezzük a jövőnket. A 

szabályok megcáfolása ugyanannyit jelent, mintha a létünk megtagadását fejeznénk 

ki. Ezért a szabályokat tisztelni kell, és dolgozni kell azért, hogy betartásuk minél 

egyszerűbb legyen a társadalom minden egyes tagjának. 

A szabályokat sokféleképpen lehet osztályozni. Találkozunk olyan 

szabályokkal, amelyek nincsenek leírva, betartásukra senki sem kötelez, mégis 

ösztönszerűen alávetjük magunkat ezeknek. Továbbá ezen osztályozási szempont 

szerint beszélhetünk azon szabályokról is, amelyeket mi emberek papírra vetettünk, 

alkalmazási sorrendbe állítottunk, annak érdekében, hogy tiszteletben tartásuk minél 

egyszerűbb legyen. 

Ezen gondolatmenetet sokáig lehetne folytatni, a szabályok összetettségéről és 

sokféleségéről, viszont ezen pár sornak a lényege csupán abban állt, hogy 

érzékeltesse a szabályok fontosságát és az ezzel foglalkozó tudományág 

lényegességét az olvasóval. 

Mindezen tényeket tudván, úgy gondoljuk, hogy szükséges az olyan 

tevékenységek fenntartása egy társadalomban, amelyeknek célja a szabályokkal 

                                                      
13 Jogász, Az ’Erdélyi Jogász’ lap szerkesztője. 



Péterfi Dénes: Az Erdélyi Jogász szerepe a társadalomban 

31 

 

foglalkozó tudományág, a jog népszerűsítése, ugyanakkor a törekvés arra, hogy ez 

mindenki számára érthető és elérhető legyen. Természetesen ennek, megvalósítása 

egy nagyon összetett feladat, mivel mindezt számos akadály nehezíti, de egy dolog 

biztos: bármely ezt célzó törekvés pozitívan érinti a társadalmat. 

A legerősebb érv, ami mindezt alátámasztja, hogy a jog nem képezi az 

általános műveltség részét és a jogászokon kívül ritka az a személy, aki pontosan 

tisztában van a jogaival és kötelezettségeivel. Hogy ezen jelenségnek pontosan  mi 

áll a hátterében az egy külön történet, viszont azzal mindenki egyetért, hogy ez 

semmiképp sincs rendben, mivel a jogi ismeretek hiánya odavezet, hogy nagyon 

könnyen visszaélés áldozatai lehetünk. 

Továbbá mindezt nehezítheti az a körülmény, ha a jogtudomány nevelését egy 

nemzeti kisebbség számára kell biztosítani, az ország hivatalos nyelvétől eltérő saját 

anyanyelvén. Tisztában vagyunk azzal, hogy ha valaki ezen a téren szeretne 

változtatni, nagy kihívás előtt áll, viszont a mozgalmunk eddig alkalmazott 

módszerei tapasztalatunk alapján sikeresen felveszik a versenyt ezen problémával. 

 

 

Névválasztás 

 

A mozgalom alapötletének a megszületése után, a második legfontosabb lépés az 

volt, hogy ennek, olyan elnevezést szerezzünk, amely megfelelően tükrözi a 

felvállalt célt, sejteti a területet, amelyen a mozgalom tevékenységét kifejti és a 

célközösséget, akik számára mindez megvalósul. Egyik emberi tulajdonságunk, 

hogy alkalmazkodunk egy adott helyzethez. Ennek értelmében a trianoni tragédia 

után is, az erdélyi magyarok megpróbálták és megpróbálják ma is őrizni nemzeti 

értékeiket úgy, hogy érvényesüljenek az idegen ország nyelvén is. 

Természetesen ma már mindezt Románia alkotmánya is biztosítja, tehát csak 

rajtunk múlik, hogy mennyire élünk ezen felkínált joggal. Ennek értelmében az 

Alkotmány 6. szakaszának 1. bekezdése kimondja, hogy az állam elismeri és 
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garantálja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát etnikai, kulturális, 

nyelvi és vallási identitásuk megtartásához, fejlesztéséhez és kifejezéséhez. 

Ugyanez a nemzeti érték megőrző folyamat kimutatható a jogászok körében 

is. Az erdélyi jogász, egy különleges tulajdonságokkal rendelkező személy, aki két 

nyelven kell megfeleljen a jogászi elvárásoknak. Románul az ország hivatalos 

nyelvén, és magyarul, mivel a magyar nemzeti kisebbség legjobban csak akkor 

kaphat jogi tanácsadást, ha mindezt anyanyelvén magyarázzák el neki, még akkor is, 

ha elég jól beszéli az ország hivatalos nyelvét. 

 

 

Az Erdélyi Jogász mozgalom legfőbb sajátosságai 

 

Mivel társadalmaink országról-országra, térségről-térségre különböző 

sajátosságokkal rendelkeznek, ezért az ilyen jellegű tevékenységet ezen 

tulajdonságok figyelembe vétele alapján érdemes elindítani és életben tartani. 

A politikától független, liberális, egyszerű civilek által létrehozott 

szervezetünk az Erdélyi Jogász Civil mozgalom 2015 márciusában kezdte el 

tevékenységét Erdélyben. 

Az Erdélyi Jogász mozgalom tevékenysége azért indult el, hogy a Romániában 

elő magyar nemzetiség - hivatalosan nemzeti kisebbség- magyar anyanyelvén 

értesüljön a román jogalkotó törvényeiről, a jogtudomány jellegzetességeiről, 

fogalmairól és ne okozzon számára hátrányt, ha nem beszéli, vagy nem érti 

megfelelően az ország hivatalos nyelvét. Mindezt alátámasztja azon bizonyított tény, 

hogy egy személy legjobban anyanyelvén ért meg valamit, s ezen megértés után 

sokkal könnyebb számára más nyelven is értesülni, vagy beszélni egy bizonyos 

témáról. Továbbá köztudott, hogy ha a jogról beszélünk, számos esetben a törvények 

pontos értelmét még a jogászok is nehézkesen dolgozzák fel, így mit várjunk egy 

olyan személytől, akinek idegenek a jogtudomány fogalmai.  
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Az Erdélyi Jogász tevékenységébe mindenki bekapcsolódhat, mivel a jog egy 

olyan tudományág, amely minden szakterületet behálóz, azáltal, hogy a szabályok az 

élet minden területén megtalálhatóak. A tevékenységünk alatt már láthattunk példát 

arra, hogyan kapcsolódik össze a pedagógia és a jog. Természetesen ezt a 

megközelítést is, széles körben ki lehet terjeszteni, mivel számos olyan kérdés 

tevődik fel orvostudományban, informatikában vagy más tudományos területeken, 

amelyre átfogó választ csak közösen, a jogászok és az említett szakterületek művelői 

képesek adni. 

Az Erdélyi Jogász mozgalom legfőbb jellemzője, hogy az igények szerint 

alakul tevékenységének előmenetele. Mindez csak annyit jelent, hogy nyitottak 

vagyunk bármilyen javaslatra és fogadunk minden kritikát is egyaránt. Véleményünk 

szerint vannak dolgok, amelyet csak akkor lesznek nagyszerűek, ha mindenki 

hozzáadja azt, amiben a legjobb. Ugyanígy van ez egy ilyen többrétegű 

tevékenységgel is, mivel szükséges a célközönség véleménye, legyen az több 

évtizede tevékenykedő jogász vagy jog iránt érdeklődő más szakterületen alkotó 

polgár. 

 

 

Az Erdélyi Jogász mozgalom tevékenységei 

 

A mozgalom jelenleg két fő tevékenységgel foglalkozik, viszont az ötletek és a 

lehetőségek az idő múlásával csak gyarapodnak.  

Az első tevékenység egy kéthavonta megjelenő jogi magazin kiadása. A jogi 

szakirodalom fontos szerepet foglal el egy közösség mindennapjaiban, mivel előbb 

utóbb mindannyian szembesülünk valamilyen jogi problémával, melyet 

tulajdonképpen akkor értünk meg, ha bővebben utánanézünk. Mozgalmunk egyik 

célkitűzése egy jogi magazin folytonos megjelentetése, hogy a már meglévő 

publikációkkal együtt még színesebbé tegyük az erdélyi jogászi élet mindennapjait. 
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 Mindez a mozgalmunk internetes oldalán jelenik meg így bárki számára 

bárhonnan ingyenesen elérhető, a megjelenés első pillanatától. S ráadásul mindez 

környezetbarát is. Az internet térhódítását napjainkban semmiképp sem szabad 

figyelmen kívül hagyni, ezért is döntöttünk, úgy hogy elsődlegesen ezen a felületen 

próbálunk a célközönségünk irányába szólni. 

A magazin címlapján az erdélyi jogi élethez és jog gyakorlásához kapcsolható 

személyeket, épületeket, festményeket és szimbólumokat próbálunk közzétenni. 

Mindennek fontossága abban rejlik, hogy nagyon ritkák azon források, amelyekből 

a jogot gyakorlók és a társadalom többi tagjai könnyedén tudomást szerezhetnek 

ezen jogi szimbolisztikai elemek történetéről, eredetéről. Mivel Erdélyben számos 

ilyen felsorolt igazságügyi elem található, amely főleg magyar eredetre vezethető 

vissza, ezért nekünk, erdélyi magyaroknak kétszeresen tudnunk kell ezekről és 

méltóan lehetünk büszkék minderre. 

A borítóra továbbá rákerül az abban a számban megjelenő írások címe, 

mozgalmunk emblémája, a megjelenés ideje és a kiadvány száma. Mindezt kék keret 

fogja össze. Választásunk azért esett erre a színre, mivel a kék jelenti a bizalmat, az 

erőt, s mindez a jog megfelelő gyakorlatba ültetéséhez szimbolikusan is szükséges. 

A magazin második lapján, egy rövid leírás található, a borítóképről, annak 

érdekében, hogy az olvasók sokkal több mindent tudjanak társítani ehhez. A leírás 

általános jellegű, viszont lényeges részletekre összpontosít, megemlíti a 

jellegzetességeket és a fontos adatokat is. A leírással társul, egy vagy több kép is, 

annak érdekében, hogy a borítókép sokkal jobban beazonosítható és térben 

elképzelhető lehessen. A második lap alján általános információk találhatóak magyar 

és román nyelven a kiadványról és a kiadási eljárásról. 

A magazin harmadik oldalán előszó található, amivel az olvasókhoz szólunk, 

annak érdekében, hogy bevezessük, a magazin azon hónapi hangulatába és 

ismertessük a jellegzetesebb eseményeket, erdélyi jogi eseményeket. 

A folytatásban találhatóak a tényleges jogi írások, más szóval a jogi cikkek, 

rovatok. Egy magazinban általában 4-5 szerző publikál különböző témákban. Fontos 
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szempont, hogy olyan jogi vagy joggal kapcsolatos írások kerüljenek 

magazinunkban, amelyek az erdélyi magyarok jogaival foglalkoznak, vagy ezt 

érintik. A honlapunkon található cikkírási útmutató értelmében a következőknek kell 

megfeleljen egy jogi tartalmú írás: 

Egyik cikkírási kritériumunk a közérthetőség, vagyis főleg olyan cikkeket 

várunk, melyek nem csak jogi egyetemet végzett szakemberek értenek meg, hanem 

a jog titkait világossá teszik minden értelmiségi számára. Természetesen fontos 

kritérium, az is hogy a szerzői szabadságot tiszteletben tartsuk, ezért nem dolgozunk 

előre meghatározott sémák szerint, ami a cikkek tartalmát, témáját illeti, hanem a 

cikk íróinak megadjuk a lehetőséget, hogy a véleménye szerint ebbe a jogi 

magazinba illő hangnemben szóljon az olvasóközönséghez, ossza meg véleményét 

egy adott jogi témával vagy eseménnyel kapcsolatban. Terjedelmi szempontból arra 

törekszünk, hogy az egyes cikkek az olvasó számára ne legyenek túl 

hosszadalmasak, ne okozzon terhet a kiválasztott iromány elolvasása.  

Számokban egy ilyen cikk terjedelme véleményünk szerint (1,5 szóközzel és 

14-es betűmérettel) 4-10 oldal között mozog. Persze az érdeklődők megfigyelhetik, 

hogy eddigi megjelent számainkban van ennél rövidebb vagy hosszabb cikk is, tehát 

amint már említettem ezt is a szerzőre bízzuk. Természetesen lehetőség van arra, 

hogy egy hosszabb irományt több részben is közöljünk. 

Ezt követi a Múlt tisztelete, a jövő reménye című rovat, amelynek tárgya 

megemlékezni, valamely olyan személyiségről, akinek köze volt Erdélyhez és a jog 

terén kimagasló eredményeket mutatott fel. Eddigi kiadványainkban, 

megemlékeztünk többek között Mikó Imréről, Dósa Elekről, Deák Ferencről vagy 

Gozsgú Manóról is. A rovat két célt szeretne szolgálni, az első, hogy leltárba vegye 

az egykori erdélyi jogászok életrajzát, a második pedig, hogy élettörténetük példát 

adjon a jelen generációnak, s tudassa, hogy mindig keményen kellett dolgozni annak, 

aki a jog által akart kimagaslót teremteni. 

A magazinunkban továbbá interjút is közlünk, olyan érdemes személyekkel, 

akik tapasztalata a jog terén építő jellegű az erdélyi magyar jogászközösség és a jog 
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iránt érdeklődők számára. Az interjú alanyai olyan személyek, akiket főleg azért 

választunk ki, mert munkásságuk említésre méltó, ugyanakkor erről tudnia kell az 

erdélyi magyarságnak.  

A magazin utolsó lapjain lehetőséget biztosítunk felhívások, események, 

ösztöndíjak, könyvek bemutatására.  

A kiadvány hátsó borítóján pedig az együttműködő szakmai és média 

partnereink vannak feltüntetve. Jelenleg ezen oldal félig üres de, reméljük, hogy 

hamarosan egyre több szervezet, személy csatlakozik mozgalmunkhoz, megértve az 

ebben rejlő lehetőségeket.  

A második tevékenységünk az írott sajtóban hetente megjelenő „Jogi 

fogalomtár” című rovatunk. A célunk a fogalomtár szerkesztésével is, hogy a jog az 

általános műveltség része legyen, ezért Erdélyben megjelenő öt közérdekű 

napilapban, egy azonos, rövid, heti rovatot indítottunk el, amelyben különböző, a 

román jogban használatos jogi fogalmakat magyarázunk meg, bemutatva 

sajátosságaikat is, közérthető magyar nyelven. Mivel online tevékenykedünk, így 

nem sikerül eljutni minden korosztályhoz, főleg, a számítógéptől távol maradó 

idősebb polgárokhoz, akik viszont nagy mértékben olvassák a nyomtatott sajtót, s 

érdeklődnek a jog iránt. 

Először 2015 októberében került publikálásra az első Jogi fogalomtár. A 

fogalomtár megjelenik a nagybányai Bányavidéki új szóban, a szatmárnémeti Friss 

Újságban, a székelyudvarhelyi Hargita Népében, a kolozsvári Szabadságban és az 

aradi Nyugati Jelenben. Célunk, hogy további partner újságokat szerezzünk annak 

érdekében, hogy minél több emberhez eljusson egy kevés a jogi műveltségből.  

A jogi fogalomtárnak nagy sikere van, mivel számos olyan fogalmat magyaráz 

el, amiről az erdélyi magyarok sokat hallanak, viszont nem tudják pontosan ennek 

elfoglalt helyét a jogtudomány terén. Eddigi rovatok során megmagyarázásra került 

többek között a gondatlanság, perbehívási kérelem, ingatlan nyilvántartás, 

magánlaksértés stb. A jogi fogalomtár sikere főleg abban rejlik, hogy anyanyelven 
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beszél a jogi intézményekről és mindezt példákkal is alátámasztja a gyakorlatból, 

ahol szükséges. 

 

 

Az Erdélyi Jogász mozgalom honlapja  

 

Néhány évvel ezelőtt, nehezen volt elképzelhető, hogy napjainkban a világháló 

mennyire megkönnyíti majd a kommunikációt és az információcserét. Ezen 

előnyöket szeretnénk kihasználni mi is, annak érdekében, hogy tevékenységünk 

könnyedén követhető legyen az érdeklődők által. Viszont mindez nem csak 

előnyöket, hanem hátrányokat is hoz magával, mivel hihetetlenül, nagy az 

adatáramlás ezért, csak az tud követni valamilyen tevékenységet, aki céltudatosan 

elkötelezi magát. 

Az alapgondolat ezzel kapcsolatban, hogy egy tiszta (reklámoktól mentes) 

egyszerűen használható, de ugyanakkor a jog méltányosságát hirdető honlap által 

tartsuk a kapcsolatot az érdeklődőkkel. A honlap elérhető www.erdelyijogasz.ro 

internetes felületről. 

 

 

Az Erdélyi Jogász mozgalom jövője 

 

Jelenleg mozgalmunk ezen két tevékenységre összpontosul, de az eddigi 

tevékenységeink egyre több elismerést szereznek. Mindez csupán annyit jelent, hogy 

a romániai magyar nemzeti kisebbségnek szüksége van az ilyen jellegű 

tevékenységre, ezért a közeljövőben, más jogterjesztési programokat is szeretnénk 

elindítani és minél hosszabb ideig életben tartani. 

Fiatal kezdeményezés vagyunk, de minden jel arra mutat, hogy erősödünk, és 

egyre hatékonyabban leszünk képesek megvalósítani a felvállalt célokat. 

http://www.erdelyijogasz.ro/
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A jövőkép a két éves munka után biztatónak mondható, mivel egy civil 

kezdeményezésről van szó, és mindez ahhoz szeretne hozzájárulni, hogy 

megkönnyítse a célközösség jelen esetben az erdélyi magyarság mindennapi életét. 

Záró gondolatként köszönetet szeretnénk mondani minden egyes szerzőnek, 

aki fontosnak látta, hogy írását közzé tegye magazinunkban vagy honlapunkon. 

Köszönettel tartozunk a szakmai partnereinknek is, a marosvásárhelyi CEMO-

nak, a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézetnek, és a kolozsvári Jogaink 

Egyesületnek ugyanakkor a média partnereinknek is a kolozsvári Snekkia 

weboldalkészítő cégnek, Lukácsi Alpár fényképész úrnak és Fogarasi Hunor 

képzőművész úrnak. 
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Orosz Örs14 

 

Új tendenciák a nyelvi jogérvényesítésben 
 

 

 

Az elmúlt évtizedek során a szlovákiai kisebbségi nyelvhasználat területén nem 

születtek értékelhető eredmények. Az itt élők politikai érdekképviselete tétlenséggel 

vagy puszta frázisokkal reagált a nyelvhasználati jogok folyamatos megnyirbálására. 

A politikai mentalitásváltás mellett ugyanakkor a civil szektor aktivizálása, valamint 

az állampolgárok folyamatos tájékoztatása is szükséges ahhoz, hogy a folyamat 

megállítható és visszafordítható legyen. A szlovákiai magyar nyelvi jogérvényesítés 

legújabb tendenciái már egyfajta elmozdulásról tanúskodnak, ugyanakkor a közös 

gondolkodás, a konkrét intézkedések és a jó gyakorlatok meghonosítása még 

gyerekcipőben járnak.  

Az alábbi írásban kísérletet teszek a szlovákiai magyar nyelvi jogérvényesítés 

legújabb tendenciáinak megragadására, megpróbálom számba venni a 

nyelvhasználat terén tapasztalható legégetőbb kihívásokat, végül pedig felvázolok 

néhány olyan javaslatot, amelyek elősegíthetik az előrelépést. Teszem mindezt abban 

a reményben, hogy ezzel hozzájárulhatok a határon túli magyar közösségek 

nyelvstratégiájáról szóló közös gondolkozáshoz. 

A szlovákiai magyar közösség az utóbbi években új, korábban ismeretlen 

tendenciákat észlelt a nyelvhasználatban. Megalakult a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala, mely a civil szféra ernyőszervezeteként, komoly szakmai szervezeti 

képviseletet biztosít. Az elmúlt időben javaslatokat dolgozott ki a jogi környezet 

javítására és rendszeresen állást foglalt nyelvi jogi kérdésekben is. A Kerekasztal 

tevékenységével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nyelvhasználatról szóló 

diskurzus politikairól legalább részben szakmai síkra terelődjön. 

                                                      
14 Aktivista, Kétnyelvű Délszlovákiáért Mozgalom. 
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A közvélemény számára leginkább szembetűnő fejlemény azon civil 

szervezetek színre lépése volt, amelyek újra napirendre emelték a kisebbségi 

nyelvhasználat kérdését. Legismertebb közülük a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 

mozgalom, de a "Fontos vagy!" Mozgalom vagy Kétnyelvű Gömörért és Nógrádért 

Társulás is komoly erőfeszítéseket tesz a témában. 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalomhoz kötődik az üzleti szféra magyar 

nyelvhasználatát ösztönző "matricázás", az első kétnyelvű útjelző tábla felállítása és 

a vasúti kétnyelvűség ügyének megnyitása, továbbá a politikai-állami szférára 

történő különféle nyomásgyakorló kezdeményezések. Utóbbiak közül talán a 

legismertebb a mátyusföldi Pered község ügyében történt megmozdulás, amely 

napokon keresztül tematizálta az országos sajtót és sikerrel hívta fel a közvélemény 

figyelmét a kormány antidemokratikus és magyarellenes politikájára.  

 

 

Drasztikus fogyás, politikai tétlenség 

 

Az új típusú nyelvi aktivizmus kialakulását többszörösen összetett szituáció 

eredményezte. Mindenekelőtt a 2011-es népszámlálás megrázó eredményei, melyek 

a szlovákiai magyar lakosság 108.829 fős fogyását mutatták az 1991-ben mért 

adatokhoz viszonyítva. A csökkenés egyrészt a demográfiai folyamatok, másrészt az 

asszimiláció, harmadrészt pedig a migrációs tendenciák számlájára írható. 

Ugyanakkor élesen rávilágít arra, hogy a mindennapi anyanyelvhasználat háttérbe 

szorulása és a magyar nyelv funkcionális térvesztése egyre inkább veszélyezteti a 

felvidéki magyarság nemzeti identitásának megmaradását. 

Második faktorként a kisebbségi magyar politikai érdekképviselet egyre 

mélyülő válságát definiálhatjuk. Ezen folyamat csak részben magyarázható az 

etnikai párt parlamentből történő kiszorulásával. A 2000-es évektől tapasztalhatóvá 

vált ugyanis, hogy a politikai érdekképviselet folyamatosan elveszítette 

kezdeményezőkészséget, cselekvése döntő mértékben vált reaktívvá. A szlovákiai 
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magyar pártrendszer szereplői gyakorta összekeverték az érdekérvényesítésről 

történő puszta beszédet a ténylegesen elvégzett munkával. Ennek a káros jelenségnek 

a kicsúcsosodását jelentette a kisebbségi nyelvtörvény 2011-es módosítása, melyre a 

Híd-Most kormánypárt közreműködésével került sor.  

A törvényt megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy általa továbbra sem került 

sor a nyelvi jogok érdemi bővítésére vagy akárcsak a meglévő jogok gyakorlati 

érvényesíthetőségének javítására. 

 

 

Új utakat kereső fiatalság lépett színre 

 

Huszonöt évnyi eredménytelen kisebbségi politizálás után aligha meglepő, hogy az 

új típusú nyelvi aktivizmus önszerveződésére csakis a pártpolitikától távolságot 

tartva, civil alapokon kerülhetett sor. Rendkívül fontos volt továbbá az is, hogy egy 

új szemléletmóddal bíró nemzedék lépett színre, mely a szimbolikus cselekvési 

módok helyett a célok konkrét, gyakorlati megvalósítása mellett köteleződött el. A 

fiatal aktivisták a legkorszerűbb eszközöket és trendeket felhasználva tesznek a 

kisebbségi nyelvhasználat elősegítéséért, amelyekkel a korábbiaknál hatékonyabb 

módon hívják fel a közvélemény figyelmét a kulcsproblémákra. Így nyer teret a 

nyelvhasználat problémaköre a közösségi portálokon, s a kreatív formában 

megfogalmazott üzenetek így érik el a széles nyilvánosságot a videomegosztó-

oldalakon. 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az új típusú nyelvi aktivizmus a 

népszámlálás eredményeinek, a politikai érdekképviselet zavarainak és a 

rendszerváltás nemzedéke cselekvőképessé válásának kölcsönhatásában fogant meg. 
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Szűk jogi keretek, kis mozgástér 

 

A nyelvhasználati szabályozás alapkövét az Alkotmány (460/1992. sz. tv.), az 1995-

ben elfogadott államnyelvről szóló törvény (270/1995. sz. tv.) és az 1999-ben 

elfogadott, majd 2011-ben módosított kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény 

(184/1999. sz. tv.) képezi. Az Alkotmány 6. cikke értelmében Szlovákia egyedüli 

hivatalos nyelve, illetőleg államnyelve a szlovák nyelv. A népesség 9,4%-át alkotó 

magyar közösség anyanyelve - noha az ország második legelterjedtebb nyelvéről van 

szó - sem országos, sem regionális, sem helyi szinten nem hivatalos nyelv, még olyan 

településeken sem, ahol a magyarság aránya meghaladja a 90%-ot. Általánosságban 

megállapítható, hogy a szlovákiai jogi szabályozás jellege áttekinthetetlen és 

kaotikus, ami rendkívül kedvezőtlenül hat a nyelvi jogok érvényesíthetőségére.  

Mindez a nyilvános színtereken önkorlátozásra és az államnyelv kizárólagos 

használatára ösztönzi a magyarajkú polgárokat. A probléma részét képezi, hogy míg 

az államnyelvtörvény az állami szervek és az állampolgárok részére kötelességként 

írja elő a szlovák nyelv használatát, addig a kisebbségi nyelvtörvény nem biztosítja 

a kisebbségi nyelvek használatát, mindössze nem tiltja a törvény által meghatározott 

keretek között. Hangsúlyozandó a tény, hogy az elmúlt két évtizedben semmiféle 

központi lépés nem történt annak érdekében, hogy a kisebbségi nyelvtörvény 

rendelkezései a gyakorlatban érvényesíthetőek legyenek. 

A szlovákiai magyarságnak olyan társadalmi miliőre lenne szüksége, 

amelyben a magyar nyelv jelenléte nem csupán szimbolikus, hanem a mindennapok 

szerves része. Ehhez elsősorban a jogszabályi kereteken kell változtatni: akár új 

jogszabályok megalkotásával, akár a meglévők módosításával.  

Eszmei célként a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvvé nyilvánítását és a 

szlovák nyelv státuszával azonos szintűvé emelését kell megjelölnünk. A hivatalos 

státusz nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar nyelv érdemi szerepet tudjon 

betölteni a nyilvánosságban. Az ehhez vezető út ugyanakkor egy összetett és a 

szlovák társadalom toleranciaszintjétől nem független folyamat, addig azonban 
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törekedni kell a meglévő lehetőségek rendeltetésszerű alkalmazására. Számos olyan 

terület van, ahol a magyar közösség a többségi államtól függetlenül is sikereket érhet 

el, akár önerőből, akár az anyaország hathatós támogatásával. 

 

 

A jó gyakorlatokat sok munka árán, de foganatosítani lehet 

 

A nyelvi jogok érvényesülése előtti akadálynak számít a hivatalnokok és az 

állampolgárok informálatlansága a nyelvhasználati lehetőségeikről és 

kötelességeikről. A tudatosító és tájékoztató munka részben már elindult, a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet által kibocsátott „Nyelvi jogok Szlovákiában” című 

kiadvány formájában. Ezen felül különböző honlapok és facebook - oldalak 

bátorítják a kétnyelvű kommunikációt, illetve az anyanyelvhasználatot. A 

nyelvhasználat bátorítása azonban folyamatos munkát igényel, aminek legnagyobb 

akadálya a bizonytalan finanszírozás. E téren elsősorban ezen kellene változtatni. 

A hivatalnokok nyelvi és módszertani támogatása szintén azon területek közé 

tartozik, ahol némi erőbefektetéssel rövid úton változás eszközölhető. A hivatali 

nyelvhasználat elősegítését célzó szakszótárak, kétnyelvű formanyomtatványok, 

magyar nyelvű sablonszövegek és módszertani útmutatók elkészítésére van szükség. 

Ezen folyamat örvendetes módon már kezdetét vette, mindenekelőtt a Pro Civil 

Polgári Társulás jóvoltából. Szintén előremutató, hogy a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetemen kétnyelvű hivatalnokképzési kurzus indult. 

Az üzleti szféra kétnyelvűsítése előtti akadály a közömbösség és a nyelvi 

szabályozásokkal kapcsolatos tájékozatlanság. A vállalkozásoknak olyan átfogó 

segítségnyújtásra van szükségük, amely hozzájárul a vizuális kétnyelvűség 

megtervezéshez, a szlovák szövegek szakszerű lefordításhoz. Mindezt tovább 

segíthetné a magyar nyelvet következetesen használó üzletek megfelelő formában 

történő propagálása. 
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Az anyanyelvi oktatás az identitás újratermelésének alfája és omegája. Az 

utóbbi időszakban több visszalépést tapasztalhattunk a szlovákiai magyar 

közoktatási rendszerben, közösségünket halmozottan hátrányosan érintik kisiskola-

megszüntetéseket eredményező intézkedések, továbbá a magyar nyelv és irodalom 

óraszámainak csökkentése. Az intézkedések negatív közhangulatot váltottak ki, ezért 

feltétlenül szükséges a magyar tannyelvű képzés fontosságának hangsúlyozása egy 

országos méretű beiratkozási kampány keretében. A Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala ennek szakmai hátterét biztosítani tudja. 

Kiaknázatlan lehetőségek rejlenek a szlovák társadalom irányába történő 

kommunikációnak. Közösségünk a legutóbbi időkig nem tudta jogos igényeit 

tolmácsolni a többségi nemzet felé s ezzel csökkenteni a magyarokkal kapcsolatos 

előítéletességet. Többek között azt, hogy a magyar nyelvhasználat nem a szlovák 

nyelv ellen irányul, hanem mindkét nyelv egyenrangúságát garantálja. A többséget 

megcélzó kommunikáció kiváló példáját jelenteni a Kerekasztal által üzemeltetett 

Madari.sk honlap.  

A témát tehát több helyütt, egy időben és folyamatosan kell a közérdeklődés 

és a szakmai gondolkodás előterében tartani ahhoz, hogy érdekérvényesítő 

képességünk erőteljesebb legyen. Emellett törekednünk kell a nyelvhasználati 

aktivisták által képviselt újfajta mentalitás elsajátítására. A felvidéki magyarságnak 

olyan mentalitásra van szüksége, ahol a múlt értékeinek rituális ápolása helyett 

nagyobb hangsúlyt kapnak a jövő értékeinek ápolása. A "mások a hibások" 

megközelítés helyett érvényre kell juttatnunk a kihasználható esélyek megragadását 

és a "jövőnk csak rajtunk múlik" szemléletet. Mindez feltétlenül szükséges ahhoz, 

hogy a magyar érdekérvényesítés üres jelszó helyett mindennapos közösségi 

gyakorlattá váljék. 

A nyelvi mozgalmak által elért sikerek egyelőre szerények, és elsősorban a 

közhangulat változásaira fogékonyabb üzleti szférában érhetők tetten. A 

továbbiakban az egyértelműen definiált tennivalók és az apró, de tényleges 
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eredmények egyre bővíthetik az öntudatos nyelvhasználók ma még szűk körét, és 

fokozatosan visszaadhatják a felvidéki magyarság életkedvét, jövőbe vetett hitét. 
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Őry Péter15 

 

Kétnyelvűség a jogszabályok terén Szlovákiában 
 

 

 

A felvidéki magyar közösség életében is az anyanyelvhasználattal kapcsolatos az 

egyik leggyakrabban hangoztatott gond. Általános jelenség, hogy nyelvhasználat 

visszaszorulásával egyenes arányban erősödik az asszimiláció az adott régióban, ha 

úgy tetszik: az adott közösségekben. 

A nyelvhasználati kérdések esetében érdemes rámutatni azokra a tényekre, 

melyek a többségben és - az országon belüli létszámát tekintve - kisebbségben élők 

nyelvhasználati keretszabályozásában a Szlovák Köztársaság jogrendjében jelen 

vannak. Elemzésem a teljesség igénye nélkül emel ki néhány kérdéskört, és 

gyakorlati példákon keresztül mutatom be azokat az abszurditásokat, melyek a 

hatályos jogi keretekből fakadnak. Szlovákia nemzetközi vállalásainak 

boncolgatására külön dokumentumban kellene kitérni, ezért például A regionális 

vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját – bár 2002. január 1-től hatályos 

Szlovákiában – külön nem elemzem. 

Szlovákia hatályos alkotmánya természetesen foglalkozik a többségi nemzet 

és a kisebbségek alapjogaival, ezen belül a nyelvhasználat jogával is. E 

megfogalmazásból rögtön kitűnik, hogy már maga az alkotmány különbséget tesz a 

többségi (államalkotó) és kisebbségben elő polgárai között. Mi sem tükrözi ezt 

jobban, mint az alkotmány preambuluma, mely így kezdődik:  

 

„Mi, a szlovák nemzet, emlékezvén őseink politikai és kulturális hagyatékára, 

valamint a nemzeti létért és saját államiságért folytatott harcának sok száz 

éves tapasztalataira, a cirilli-metódi szellemi örökség és a nagy-morva 

                                                      
15 A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke. 
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történelmi hagyaték szellemében, a nemzetek természet adta önrendelkezési 

jogából kiindulva, együtt a Szlovák Köztársaság területén élő nemzetiségi 

kisebbségek és etnikai csoportok tagjaival, a más demokratikus államokkal 

való tartós és békés együttműködés érdekében, a demokratikus kormányzási 

forma, a szabad élet garanciái, a szellemi kultúra fejlődése és a gazdasági 

prosperitás feltételei  megteremtésére törekedve, mi tehát, a Szlovák 

Köztársaság polgárai képviselőink közvetítésével határozatot hoztunk az 

alábbi alkotmányról..” 

 

A preambulum megfogalmazásából is egyértelműen kitűnik, hogy a többségi 

nemzeti elv volt a meghatározó az alkotmány elkészítésénél, és ki kell mondani, ez 

az alapelv gyakorlatilag az összes, a többség – kisebbség viszonyát befolyásoló 

törvény elkészítésénél is meghatározó tényező mind a mai napig. Ez az elv a 

nyelvhasználat szabályozása területén is érvényesül a szlovák jogrendben, ezért is 

tartom fontosnak tudatosítani, hogy maga az alkotmány alapozza meg ezt a 

szemléletet és kezeli ilyen szellemben a kisebbségeket érintő kérdéseket. A témában 

idézhető lenne Jaroslav Chovanec – az alkotmányt előkészítő bizottság tagja, az 

Szlovák Tudományos Akadémia alkotmányjogi szakértője – is, aki szerint:  

 

„A Szlovák Köztársaság (SZK) Alkotmányának egyik alapját a nemzetek 

nemzetközileg elismert önrendelkezési joga képezi. A Szlovák Köztársaság 

létrehozásánál már a Preambulumban kiemelt a nemzet önrendelkezésének 

természetes joga a nemzeti szuverenitás betartásának elismerése és a nemzeti 

élet módjának és formálásnak joga. Az alkotmány ezen NEMZETI ELVE (…) 

kiegészül a polgári elvvel, úgy, hogy a nemzeti és etnikai csoportok tagjai 

érezzék a Szlovák Köztársasággal való együvé tartozásukat.16  

 

                                                      
16 Chovanec, Jaroslav (2002): Ústava Slovenskej republiky. Pozsony: Procom 2002. 114-115. o. 



I. Digitális kétnyelvűség, kétnyelvű feliratok 

48 

 

A szlovák alkotmány a többségi szlovák nemzetet államalkotó közösségként 

definiálja és közösségi (kollektív) jogokkal ruházza fel, míg a nem szlovák 

nemzetiségű állampolgárokat kizárólag egyéni jogokkal bíró polgárokként határozza 

meg. A nyelvhasználati területen hátrányos megkülönböztetést jelent a többségi 

nemzetnek biztosított kollektív nyelvi jog és a számbeli kisebbségben élő, egyénként 

meghatározott  polgár egyéni jogként kezelt kisebbségi nyelvhasználati joga. Ez a 

kettős és eltérő szintű megközelítés tehát már a SzK Alkotmányában lefektetésre 

került: 

 

„Első fejezet - Alapvető rendelkezések  

6. cikkely 

(1)A Szlovák Köztársaság területén az államnyelv a szlovák nyelv. 

(2) Az államnyelvtől eltérő más nyelvek használatát a hivatali érintkezésben 

törvény szabályozza.” 

 

A kisebbségek nyelvhasználatával kapcsolatosan az alaptörvény ezt mondja ki: 

 

„Negyedik fejezet - A nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok jogai 

34. cikkely 

(1) A Szlovák Köztársaságban a nemzetiségi kisebbséget vagy etnikai 

csoportot alkotó állampolgároknak biztosítva van a sokoldalú fejlődés, főleg 

a jog a kisebbség más tagjaival vagy csoportjaival együtt fejleszteni saját 

kultúráját, a jog információkat terjeszteni és kapni saját anyanyelvén, 

nemzetiségi egyesületekben szerveződni, művelődési és kulturális 

intézményeket alapítani és fenntartani. A részleteket törvény szabályozza.” 

 

A kettős mérce, valamint a kollektív elv (én vagyok az állam, enyém a nyelv) jelenik 

meg a 6. cikkelyben, míg a kisebbségek esetében csupán az egyént (polgárt) 

megillető jog kerül lefektetésre. Ez a célirányos, kettős és számunkra elfogadhatatlan 
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megközelítés az államnyelvről szóló, illetve a kisebbségi nyelvhasználati törvényben 

is jelen van, pontosabban: egyazon elvi síkon – jogfilozófia szerint – közelíti meg a 

nyelvhasználat kérdését a két törvény, mint az az alkotmányban lefektetésre került. 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a Szlovák Köztársaság 

államnyelvéről – 270/1995. számú törvény (1995. november 15.) – e szellemiségét a 

jogszabály bevezető részében is egyértelművé teszi, kimondja a szlovák nyelv 

„fölérendeltségét” a kisebbségek nyelvével szemben: 

 

„A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa abból a tényből kiindulva, hogy a 

szlovák nyelv a szlovák nemzet egyediségét kifejező legfontosabb 

ismertetőjegy, kulturális örökségének legbecsesebb értéke és a Szlovák 

Köztársaság szuverenitásának kifejezője, valamint állampolgárainak 

általános érintkezési eszköze, amely szavatolja szabadságukat és 

egyenlőségüket jogaikban és méltóságukban a Szlovák Köztársaság területén, 

az alábbi törvényt alkotta meg:” 

 

Ezt megerősíti a törvény, bevezető rendelkezéseket tartalmazó első paragrafusa is: 

 

„1.§ (1) A Szlovák Köztársaság területén a szlovák nyelv az államnyelv. 

(2) A szlovák nyelv előnyt élvez a Szlovák Köztársaság területén használt többi 

nyelvekkel szemben. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervek és jogi személyek minden információs 

rendszerben és az egymás közötti kapcsolatban is az államnyelvet használják, 

az államnyelv mellett az információs rendszerekben más nyelvet is 

használhatnak, amennyiben külön előírás6a) így rendelkezik.” 

 

Ezzel szemben a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a nemzeti 

kisebbségi nyelvek használatáról - a 184/1999-es számú törvény - így fogalmaz: 
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„1. § (1) A Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó 

állampolgárának az államnyelv használata mellett1) joga van a nemzeti 

kisebbség nyelvét (a továbbiakban a “kisebbségi nyelvet”) is használni. E 

törvény célja, hogy a Szlovák Köztársaság számára kötelező érvényű 

nemzetközi egyezményekhez és külön törvényekhez2) kapcsolódva rögzítse a 

kisebbségi nyelv hivatali érintkezésben és az ebben a törvényben szabályozott 

egyéb területeken való használatának szabályait. 

(2) Kisebbségi nyelven e törvény alkalmazásában a Szlovák Köztársaság 

területén a nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok által hagyományosan 

használt kodifikált vagy standardizált nyelvet kell érteni, amely különbözik az 

államnyelvtől; kisebbségi nyelv a bolgár nyelv, a cseh nyelv, a horvát nyelv, a 

magyar nyelv, a német nyelv, a lengyel nyelv, a roma nyelv, a ruszin nyelv és 

az ukrán nyelv.” 

 

A két törvény megfogalmazását – illetve a nyelvhasználati jogok kétféle 

megközelítését – mindenképpen jó tudatosítani, hiszen ezek a két világháború között 

már megjelent „na Slovensku po slovensky”, azaz: „Szlovákiában szlovákul” 

hozzáállás továbbélésének is tekinthetőek.  Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az 

államnyelvhasználati törvény rendelkezése a hivatali érintkezés kérdésében: 

 

„3. § Az államnyelv használata hivatalos érintkezésben 

(1) Az állami szervek, a területi önkormányzati szervek, az egyéb közigazgatási 

szervek, az általuk alapított jogi személyek és a törvénnyel alapított jogi 

személyek5) hivatalos érintkezésben az államnyelvet használják, valamint 

alkalmazottaik, állami alkalmazottaik, az önkormányzati rendőrség tagjai, a 

Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek (a továbbiakban csak „fegyveres 

erők”), a fegyveres rendvédelmi testületeknek és más fegyveres testületeknek 

és a Tűzoltó és Mentőszolgálatnak a tagjai kötelesek ismerni és a hivatalos 

érintkezésben használni az államnyelvet, ez nem érinti a nemzeti kisebbségek 
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nyelveinek külön előírás5aa)szerinti használatát hivatalos érintkezésben, és 

más nyelvek használatát a külfölddel való hivatalos érintkezés során a 

nemzetközi kapcsolatokban bevett gyakorlattal összhangban.”  

 

Engedjék meg, hogy kicsit körbejárjam, és konkrét példával szemléltessem a hivatali 

érintkezés szabályozását, valamint a nézetem szerint annak diszkriminatív jellegét. 

A szemléltetett államnyelvhasználati törvény szerint tehát az önkormányzati hatóság, 

az általa alapított jogi személlyel hivatalos érintkezésben az államnyelvet használja. 

Mint gyakorló polgármester el kell mondjam, hogy a községi önkormányzati törvény 

értelmében a polgármester jogi személynek minősül, a község képviselője. A község 

által alapított jogi személy pedig a helyi magyar óvoda vagy iskola. Ebből az 

következik, hogy amennyiben a magyar polgármester hivatalos ügyben felkeresi a 

helyi magyar óvodát vagy iskolát, akkor államnyelven, azaz szlovákul (lenne) 

köteles kommunikálni. El tudja valaki képzelni, hogy a magyar polgármester a 

tanévnyitón a magyar iskolában szlovákul beszél?! Létezik ennél abszurdabb 

törvényi szabályozás? Azt hiszem, a választ mindenki tudja. Ezért is állítom évek 

óta, hogy a kisebbségi nyelvhasználati területén az egyetlen valós megoldást az adott 

közösségi nyelv regionális hivatalos nyelvvé tétele jelenti. Ezzel a példával csak egy, 

a valós életben megélhető abszurd helyzetet kívántam bemutatni. A gyakorlatban az 

állam- vagy kisebbségi nyelvhasználati törvény minden egyes passzusára lehetne 

egy-egy fenntarthatatlan példát hozni, és ez is bizonyítja, hogy a törvény teljesen 

rossz. Pontosabban: a különböző nyelvek státusának jogrendben lefektetett 

megközelítése rossz és életidegen. 

Az anyanyelvhasználat problémaköre kapcsán a teljesség kedvéért azt is meg 

kell jegyeznem: sajnos, a rossz törvényekből eredő lehetőségeket sem használja ki a 

felvidéki magyarság, hiszen a polgár magyar nyelvű kérelmeivel alig-alig találkozik 

egy-egy közigazgatási hatóság (szerv). Más kérdés, hogy nem is találkozhat, hiszen 

az ügyeit intézni kívánó polgár részére az önkormányzatoknál gyéren, az 

államigazgatási szerveknél pedig egyáltalán nem áll rendelkezésre anyanyelvű 
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formanyomtatvány, űrlap. Az állam 1999-től sem tett semmit azért, hogy például a 

rendőrségen egy útlevélkérelem kétnyelvű legyen – pedig ez csak a jéghegy csúcsa 

(lenne). 

Tudatosítanunk kell, hogy egy-egy kétnyelvű űrlap, határozat vagy 

jegyzőkönyv meglétét a hatályos törvények rendelkezései írják elő; ezért is volt 

döbbenetes felismerés, hogy a Pro Civis polgári társulás 2011-ben elkezdett napi 

fordítói tevékenysége előtt Szlovákiában gyakorlatilag egyetlen jogszabály sem volt 

elérhető magyar nyelven.  

Szervezetünk tevékenységét röviden szinte lehetetlen bemutatni, hiszen a már 

említett évtől kezdődően elsődleges célként kezeltük a magyar nyelv hivatali 

használatának elősegítését a magyarok által lakott településeken. Ezért hoztuk létre 

felvidéki magyar képviselők és polgármesterek munkáját támogató Önkormányzati 

Szemle című közigazgatási szaklapot, készítettük el az óvodai és iskolai beiratkozási 

űrlapokat, majd az önkormányzatok részére több tematikus űrlapcsomagot (pl. 

építésügy, fakivágás, szociális ügyek). Az önkormányzatok segítésével 

párhuzamosan kezdtük el a jogszabályok magyar nyelvre történő fordítását, hiszen 

ezt az állam – nemzetközi vállalásai ellenére – nem tette meg. A folyamatos 

munkának köszönhetően 2015-re döbbentünk rá, hogy nem elégséges egy-egy 

szlovákiai törvény magyar nyelvű változatát a www.onkormanyzas.sk holnapunkon 

nyilvánosságra hozni, hiszen így nem kereshető vissza egy-egy dátumhoz kötötten a 

hatályos szöveg. A pontosság és átláthatóság érdekében úgy döntöttünk, hogy egy 

önálló portált alakítunk ki. Közel egyéves munkát követően sikerült 

megvalósítanunk a www.torvenytar.sk portált. A honlapon ma már több mint 70 

szlovákiai törvény érhető el magyar nyelven is, ez több mint 4500 oldalnyi szöveget 

jelent. Az egyes módosítások figyelembe vételével teljes szövegként pedig 26 ezer 

oldanál is több törvényszöveg érhető el magyarul az oldalunkon.  

Általánosságban felmerülő kérdés, hogy miért is fontos a törvények magyar 

nyelvű változatainak elkészítése. A válasz prózaian egyszerű: ezek nélkül lehetetlen 

bármilyen előrelépést tenni a hivatali magyar nyelvhasználat területén. Ami pedig 

http://www.onkormanyzas.sk/
http://www.torvenytar.sk/
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zárógondolatként önmagában a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban 

eszembe jut, az azon tény, hogy ezt a törvényt mielőbb törölni kell, helyette egy a 

kisebbségi és az „állami” nyelv közötti egyenrangúságot és egyenjogúságot biztosító 

jogszabályt kell elfogadni az élet minden területére vonatkozóan. 
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Rákóczi Krisztián17 

 

A 2016-os szlovákiai parlamenti választások: erősödő radikálisok, apátiába 

esett magyar választók 

 

 

2016. március 5-én tartották az önálló Szlovákia történetének hetedik törvényhozási 

választását, melyen összesen 23 pártlistára szavazhattak a szlovák állampolgárok. 

Nyolc tömörülésnek – közülük három párt újonc a törvényhozásban – sikerült 

átlépnie az ötszázalékos parlamenti küszöböt, földrengésszerű változásokat 

generálva ezzel az egyébként is sokszínű, ciklusról-ciklusra sokat változó szlovákiai 

pártpalettán. Az induló tömörülések közül 13 párt még a voksok egy százalékát sem 

tudta megszerezni, két párt – a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és a Magyar 

Közösség Pártja (MKP) – pedig összesen közel kétszázötvenezer szavazatot szerezve 

maradt a parlamenti küszöb alatt, hozzájárulva ezzel a tradicionális pártok gyenge 

szerepléséhez. 

A választásokat megelőzően nem az volt az alapvető kérdés, hogy a 2012 és 

2016 között kényelmes parlamenti többség birtokában egyedül kormányzó Irány–

Szociáldemokrácia (Smer–SD), illetve annak vezetője, Robert Fico miniszterelnök 

alakíthat-e március 5. után újra kormányt, hanem az, hogy erre mely pártok 

bevonásával kerül sor. A különböző közvélemény-kutatások a Smer–SD-nek a 

választásokat megelőző hónapokban folyamatosan csökkenő, de 30%-ot bőven 

meghaladó támogatottságot prognosztizáltak, ami alapján úgy tűnt, a Smernek elég 

lesz egyetlen párt megnyerése ahhoz, hogy a harmadik Fico-kormány is 

megalakulhasson. Mivel a jobboldali pártok előzetesen kizárták a Smerrel való 

együttműködést, így valószínűnek tűnt, hogy a parlamentbe négy év kihagyás után 

nagy eséllyel visszakerülő Szlovák Nemzeti Párt (SNS) lesz az, aki a legkönnyebben 

                                                      
17 Kutató, Nemzetpolitikai Kutatóintézet. 
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igent mond a kormányfőnek. A választások éjszakáján azonban már az exit poll 

eredmények megmutatták, hogy nem az előzetes forgatókönyv fog megvalósulni. Az 

urnazárást követően bemutatott exit poll adatokat, melyet Kotleba előretörése okán 

politikusok és politológusok egyöntetűen neveztek döbbenetesnek és sokkolónak, a 

választások hivatalos adatai is megerősítették, sőt a végeredmény a KDH 

parlamentből való kiesése miatt még egy ráadás meglepetést is hozott. Az előzetes 

várakozásokhoz képest a parlamenti választások eredményei tehát jelentős 

meglepetést jelentettek: a hagyományos pártok támogatottsága visszaesett, míg a 

rendszerellenes- és protestpártok korábban nem látott tömegeket tudtak sikeresen 

megszólítani. 

 

 

Részvételi adatok 

 

A választáson a névjegyzékben szereplő 4,4 millió választópolgár közül 2 648 184-

en vettek részt, ami 59,82%-os választási arányt jelent. A részvételi arány nem tér el 

jelentősen az elmúlt két szavazáson tapasztalt választó aktivitástól, csak minimálisan 

haladja meg azokat: 2010-ben a polgárok 58,83%-a, 2012-ben pedig 59,11%-a járult 

az urnák elé. Közigazgatási egységekre lebontva, a legmagasabb részvételi arányt a 

Pozsonyi és a Zsolnai kerületben tapasztalhattuk (66,41%, illetve 64,78%), a 

legalacsonyabbat pedig a Kassai kerületben (52,83%). Járási szinten a Zsolnai 

kerületi Turdossini járásban volt a legmagasabb a részvételi arány (70,42%), ezt 

követi a Pozsonyi kerületben található Szenci járás (69,02%), valamint a főváros 

három járása, Pozsony I., III. és IV. Folytatódott a korábbi választásokon már 

tapasztalt tendencia, hogy a magyarlakta területeken a választói hajlandóság egyre 

jobban elmarad az országos átlagtól. A magyarlakta területként meghatározott 16 

déli járás, valamint a főváros és Kassa közül idén már csak Pozsonyban, valamint a 

magyarok által ugyancsak alacsony arányban lakott Szenci és Nyitrai járásban volt 

az országos átlagot meghaladó a választói aktivitás. 2006-ban és 2010-ben a 
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Dunaszerdahelyi járás országos viszonylatban is a legmagasabb részvételi 

mutatókkal bírt, de még 2012-ben is az országos átlagtól magasabb volt a szavazói 

hajlandóság a járásban. Idén már csak a járás lakosainak 56,46 százaléka járult az 

urnák elé. A magyar választóknak a politikától való elfordulását mutatja, hogy a 

másik magyar többségű járásban, a Komáromiban nagyon alacsony, mindössze 

49,02 százalékos volt a részvétel. Komárom mellett további három, magyarok által 

is lakott járás országos szinten is a sereghajtók közé tartozik. Az egész országban a 

Nagymihályi járásban volt legkisebb a választói hajlandóság (43,55%), ezt követi a 

Nagyrőcei járás 46,93%-kal és a Tőketerebesi járás 48,81%-kal. 

 

Párt Szava-

zat 

(2016) 

Szava-

zati 

arány 

(2016) 

Mandá-

tum 

(2016) 

Szavazat 

(2012) 

Szavazati 

arány 

(2012) 

Mandá-

tum 

(2012) 

Smer–SD 737 481 28,28 49 1 134 

280 

44,41 83 

SaS 315 558 12,10 21 150 266 5,88 11 

OĽaNO–

Nova 

287 611 11,02 19 218 537 8,55 16 

SNS 225 386 8,64 15 116 420 4,55 --- 

ĽSNS 209 779 8,04 14 40 460 1,58 --- 

Sme 

rodina 

172 860 6,62 11 --- --- --- 

Most–Híd 169 593 6,50 11 176 088 6,89 13 

#Sieť 146 205 5,60 10 --- --- --- 

KDH 128 908 4,94 --- 225 361 8,82 16 

MKP 105 495 4,04 --- 109 483 4,28 --- 

1. táblázat. Pártok eredményei a 2016. és a 2012. évi törvényhozási választásokon 
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A többségi pártok eredményei 

 

A választások győztese a négy évig egyedül kormányzó Smer–SD lett, ám a 

megszerzett 737 ezer szavazat 10 éves mélypontot jelent a párt történelmében a 

parlamenti voksolások során. A párt 2012-ben még 1,1 millió szavazatnál is többet 

szerezve aratott történelmi sikert, és Robert Fico pártelnök megalakíthatta Szlovákia 

rendszerváltás utáni első egyszínű kormányát. A négy évvel ezelőtti 44,41%-os 

szavazati arány most 28,28%-ra esett vissza, ezzel együtt a párt képviselői 

mandátumainak száma is 83-ról 49-re csökkent. Fico a csökkenő támogatottságot 

látva intenzív kampányba kezdett, mely végigkísérte a választásokat megelőző két 

évet. Három szociális csomagot jelentett be, összesen egymilliárd euró értékben. A 

mintegy három tucat programpont zömében olyan tételeket tartalmazott, melyekben 

semmi rendhagyó nincs, mely intézkedések egy kormány teljesen átlagos 

ügymenetének részét képezik (pl. munkanélküliség csökkentése, minimálbér-

emelés, útfelújítások), ám több olyan pontot is találunk, melyek egyértelműen a 

szavazatmaximálást voltak hivatottak elősegíteni (pl. gázár-visszatérítés, 

nyugdíjasok és diákok ingyen utazása a vasúton). A korrupciós ügyekről a szót 

elterelni kívánó paternalista politika azonban nem hozta meg az átütő sikert. A Smer–

SD a választás előtti időszakot már nem tudta uralni, a kampány utolsó szakaszában 

a politikai napirendet az egyre égetőbb problémákkal küzdő egészségügyi és oktatási 

szféra dolgozóinak tiltakozáshulláma határozta meg.  

Másik jelentős kampánytémája volt a szociáldemokrata pártnak a migrációs 

válság. Fico a baloldali fősodorral szembemenve menekültellenes nézeteket 

képviselt, ám mivel a migrációellenesség szinte a teljes szlovákiai politikai elitet 

jellemezte, abból a bevándorlást a legkeményebben elutasító nacionalista pártok, 

mindenekelőtt Kotleba Mi Szlovákiánk pártja tudott egyértelmű előnyt kovácsolni. 

Az ötszázalékos küszöb környékére mérték a közvélemény-kutatók a 

Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártot, mely végül a jobboldal vezető erejeként 

került ki a választásból. A Richard Sulík EP-képviselő által vezetett párt már 
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megalakulása óta az egyik legmarkánsabb Smer- és Fico-ellenességet képviseli, 

sikerét most is leginkább ennek köszönhette. Az SaS 2009-ben alakult meg, a 

következő évben bekerült a szlovák törvényhozásba és tagja lett Iveta Radičová 

kormányának, melynek bő egy évvel későbbi megbukásához nagyban hozzájárult. 

Az SaS liberális pártként határozza meg magát, mely a liberalizmust kezdetektől a 

gazdaságpolitikájában jelenítette meg a legerőteljesebben. A melegházasság melletti 

küzdelem, a könnyűdrog-fogyasztás dekriminalizálásának szorgalmazása 

mindinkább háttérbe szorult az SaS programjában az elmúlt években, és most a 

szélsőjobboldali alakulatokat is meghazudtoló idegenellenességgel vette ki részét a 

választási kampányból. Az SaS 315 558 voksot kapott, ami az összes érvényes 

szavazat 12,1 százalékát jelentette. 2012-es eredményét megkétszerezte a párt, ezzel 

arányosan képviselői mandátumainak száma 11-ről 21-re nőtt. 

A közvélemény-kutatásokban szintén a parlamenti küszöb határán szerepelt az 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) nevű formáció, mely 

végül 287 611 szavazatot, az összes érvényes voks 11,02 százalékát szerezte meg, 

ami 19 mandátumot eredményezett. A tömörülés vezetője Igor Matovič, aki három 

társával 2010-ben még az SaS listájának 147-150. helyeiről indulva jutott be a 

preferenciaszavazatoknak köszönhetően a szlovák törvényhozásba. Matovič és 

párttársai 2012-ben már saját pártjuk utolsó helyeiről kerültek be a parlamentbe, és 

ezt a bravúrt 2016-ban is meg tudták ismételni. Az OĽaNO egyébként sem 

struktúrája, sem pedig az általa gyakorolt politikai kultúra tekintetében nem minősül 

hagyományos pártnak, sokkal inkább protestpártként tartjuk számon. Magát a 

jobbközép, konzervatív pártok közé sorolja, tagsággal ugyanakkor nem rendelkezik, 

inkább szakemberek és a civil szektort képviselő függetlenek csoportosulása, mely a 

parlamentben különböző performanszokkal hívta fel a figyelmet a Smerhez kötődő 

korrupciós ügyekre. Az idei választásokon az Egyszerű Emberek listáján kaptak 

helyet a Daniel Lipšic vezette NOVA képviselőjelöltjei is. Igor Matovič és Daniel 

Lipšic annak érdekében, hogy ne vesszenek el szavazatok a jobboldalon, a 

választásokon való közös indulásban egyeztek meg 2015-ben. Eredetileg OĽaNO–
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Nova koalícióban gondolkodtak, ám mivel a közvélemény-kutató intézetek a 

koalíciókra vonatkozó 7%-os parlamenti küszöb alatt mérték őket, végül közös listát 

állítottak.  

A prognózisoknak megfelelően a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 15 mandátumot 

szerezve négy év után visszajutott a parlamentbe. 2012. évi támogatottságát 

megduplázva szerzett 225 386 szavazatot, ami az összes érvényes voks 8,64 

százalékát jelentette. A párt jelentős arculatváltáson esett át 2012 után: Ján Slota 

pártelnök a sikertelen választást követően nem indult újra az elnöki tisztségért. Utóda 

Andrej Danko lett, aki merőben új hangon szólt a választókhoz: több 

megnyilatkozásában is felemelte szavát a xenofóbiával és a rasszizmussal szemben. 

Danko irányítása alatt az SNS nacionalista pártból nemzeti-konzervatív párttá 

kezdett átalakulni, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a nemzetállam építésének 

kérdése és a szlovák hazafiasság erősítésének szorgalmazása ne lenne meghatározó 

a párt programjában. A választási kampány idején az úgynevezett magyarkártyát 

nem játszotta ki sem az SNS, sem más szlovák párt. Már a 2012-es választásokon is 

sokkal kisebb jelentősége volt a magyarokkal szembeni nacionalizmusnak a 

választási kampányban, mint a korábbi voksolások alkalmával. Amennyiben a 

tendencia folytatódik, akkor a magyarkártya jó eséllyel tartósan eltűnik a szlovák 

közéletből. 

A legnagyobb meglepetést a választások éjszakáján a Marian Kotleba vezette 

Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) parlamentbe jutása jelentette. A közvélemény-

kutatások – feltételezhetően a nagyszámú rejtőzködő szavazónak köszönhetően – 

messze a parlamenti küszöb alá mérték a szélsőjobboldali tömörülést, ám az végül 

közel 210 ezer voksot szerezve 8,04 százalékos támogatottságot ért el, ezzel 14 

képviselői helyhez jutott. 2012-ben a párt 1,58%-ot szerzett a parlamenti 

választásokon, akkori szavazatszámát mostanra megötszörözte. Kotleba és az általa 

képviselt rasszista, rendpárti politika első komoly eredményét 2013 novemberében 

érte el, amikor 71 ezernél is több voksot gyűjtve sikerült megnyernie a 

Besztercebányai kerület megyefőnöki tisztségéért vívott küzdelmet. Az ĽSNS 
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törvényhozásba jutásának oka nem csupán az erőteljes idegengyűlölő és 

menekültellenes retorika volt, hanem az is, hogy a hagyományos pártok már hosszú 

ideje képtelenek megfelelő megoldási alternatívákat felvázolni a gazdaságilag 

legrosszabb helyzetben lévő régiók lakosai részére. Kotleba sikeréhez nagyban 

hozzájárult, hogy a legsikeresebben tudta megszólítani az első szavazókat. A Focus 

által készített exit pollból kiderül, hogy a 18–21 év közötti választók 22,7%-a adta a 

voksát az ĽSNS-re, ezzel a szélsőjobboldali párt volt a legeredményesebb ebben a 

korosztályban. 

További meglepetést jelentett a Boris Kollár vezette Sme rodina (Család 

vagyunk) nevű párt parlamentbe jutása. A szlovák celebvilágból ismert gazdag 

vállalkozó 2015 novemberében hozta létre a pártot, azaz alig négy hónap alatt 

sikerült a semmiből felépítenie egy olyan tömörülést, mely 172 860 szavazatot 

(6,62%) szerezve 11 képviselőhelyhez jutott a parlamentben. Kollár sikere 

érzékelteti talán a legjobban, hogy a törvényhozási választásokon nagyon sokán 

tüntetőleg szavaztak. A pártról, annak értékrendjéről a választók nagyon keveset 

tudhattak, Kollár gyakorlatilag két témával kampányolt. Az egyik a fennálló 

pártrendszer támadása volt, melynek lényege a pártvezető fő szlogenjével írható le a 

legérzékletesebben: „Nekem hihetnek. Nem vagyok politikus.” A tömörülés szerint a 

hagyományos pártok és azok politikusainak sajátja, hogy „lopnak, hazudnak és 

csalnak”, pénzügyi csoportok és oligarchák által irányítottak. A párt másik fő témája 

az ország megvédésének ígérete volt a „muszlim invázióval” szemben. 

Nyolcadik helyen jutott be a szlovák törvényhozásba a #Sieť (Háló). A korábbi 

kereszténydemokrata párti politikus, Radoslav Procházka által 2014-ben alapított 

párt 146 ezer szavazattal, az összes érvényes voks 5,6 százalékával zárta a 

választásokat. A 10 képviselői helyet érő eredmény óriási csalódás volt Procházka 

számára, aki a 2014. évi köztársaságielnök-választásokat követően a jobboldal új 

vezetőjének szerepében tetszelgett. Akkor Procházka 400 ezer szavazatot szerezve 

végzett a választás első fordulójában a harmadik helyen. Ezt a támogatottságot akarta 

kamatoztatni a #Sieť létrehozásával, mely párt a szétforgácsolódott jobboldal, 
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elsősorban a kereszténydemokrata gyökerekkel bíró tömörülések vezető ereje lett 

volna.  

Keresztény irányultságú párt pedig szép számmal akad a politikai palettán: a 

#Sieť mellett ide tartozik a KDH, az SDKÚ, az OĽaNO–NOVA. Procházka a KDH-

ból és az SDKÚ-ból kiábrándultaknak kívánt alternatívát állítani a Hálóval, de más 

pártoktól is érkeztek hozzá szimpatizánsok. A közvélemény-kutatásokból például 

kitűnt, hogy a #Sieť létrehozását nagyon megszenvedte 2014 őszén Daniel Lipšic 

pártja: a Háló megjelenésével a NOVA támogatottsága megfeleződött. Még a 

legutolsó nyilvánosságra hozott felmérésekben is a Háló volt a Smer legerősebb 

kihívója, így a választások sokadik nagy meglepetésének számított, hogy a párt végül 

épphogy bejutott a parlamentbe. Procházka az államfőválasztási kampány során 

bírálta a Smer és Robert Fico hatalomgyakorlási technikáit, a kritikai hangvétel 

viszont a későbbiekben egyre gyengébb lett. Procházkával ellentétben az SaS és az 

OĽaNO politikusai végig markánsan bírálták a Smert és annak prominenseit, így a 

szociáldemokrata párttal elégedetlenek legnagyobb csoportja ezt a két pártot 

választotta. 

A KDH parlamentből való kiesésének oka a már említett konzervatív, 

keresztény gyökerű pártok szétforgácsolódottságában kereshető. A 

kereszténydemokrata párt 1990-től megszakítás nélkül nyolc cikluson keresztül tagja 

volt a szlovák törvényhozásnak. Ez alatt a negyed évszázad alatt számos politikus 

hagyta el a KDH-t és alapított saját pártot. A két utolsó jelentősebb próbálkozó 

Radoslav Procházka és Daniel Lipšic voltak, mint láthattuk, egyikük sem teljesítette 

a saját maguk elé kitűzött célokat, a két párt ráadásul leginkább egymást, valamint 

az „anyapártot” gyengítette a választásokon. A kereszténydemokraták 129 ezer 

szavazatot, 4,94 százalékot szereztek, vagyis mindössze néhány ezer szavazat 

hiányzott számukra a mandátumszerzéshez. A KDH az előző választásokhoz 

hasonlóan a Zsolnai és az Eperjesi kerületben teljesített a legjobban. 
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Az MKP és a Híd választási eredményei 

 

A 2010-es és a 2012-es választásokhoz hasonlóan 2016-ban is két párt küzdött a 

szlovákiai magyarok szavazataiért: a magát regionális és etnikai pártként 

meghatározó Magyar Közösség Pártja (MKP), valamint a 2009-es megalakulása óta 

a szlovákiai magyarok és a szlovákok együttműködését szorgalmazó polgári párt, a 

Most-Híd. A két párt küzdelmének eredménye megegyezik a két korábbi parlamenti 

választás eredményével: a Híd jobban szerepelt az MKP-nál és parlamenti tényező 

maradt, míg a Magyar Közösség Pártja zsinórban harmadszor maradt ki a szlovák 

törvényhozásból. 

A Most-Híd a hetedik helyen jutott be a parlamentbe, az összes érvényes voks 

6,5 százalékát szerezte meg. Bugár Béla és pártja rendkívül csalódott volt az 

eredmények láttán, hiszen tíz százalékot meghaladó eredményre számítottak a párt 

prominensei. A párt növekedés helyett további szavazókat veszített: 2010-ben 205 

ezer, 2012-ben 176 ezer, 2016-ban pedig 170 ezer választópolgárt tudott sikeresen 

megszólítani a Híd. 

A Magyar Közösség Pártja az összefogás jegyében állította össze a választási 

listáját, megnyitotta azt a fiatalok és a civilek előtt (Fiatal Függetlenek, Via Nova 

Ifjúsági Csoport, Csemadok, Mi Magunk Mozgalom), ám az ő segítségükkel sem 

sikerült átlépnie az ötszázalékos küszöböt. A párt a voksok 4,04 százalékát szerezte 

meg, ami 105 495 szavazatot jelent. Az MKP kis mértékben növelni tudta szavazói 

számát a Szenci, a Dunaszerdahelyi, a Lévai és a Rozsnyói járásokban, a Galántai 

járásban pedig 1200 új voksolót szerzett. A többi déli járásban viszont csökkent a 

pártot választók száma. A legérzékenyebb veszteséget a Komáromi járásban 

könyvelhette el az MKP: közel 2600 szavazót veszített a párt a 2012-es járási 

eredményéhez képest. 

A Híd az összes magyarlakta járásban rontott a négy évvel ezelőtti 

teljesítményéhez képest. A legkomolyabb visszaesést a Dunaszerdahelyi járásban 

könyvelhette el a párt: míg 2010-ben még a helyi választók több mint fele a Hídra 
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szavazott (32 ezer voks), addig 2012-ben már alig 26 ezer, idén pedig mindössze 18 

600 szavazatot szerzett itt a párt. Hasonlóan drámai ütemű csökkenést szenvedett el 

a Híd a Galántai és az Érsekújvári járásban is. Az előbbiben a 2012-es 12 ezres 

voksszám 8800-ra olvadt, míg az Érsekújvári járásban a 15 400 szavazat csökkent 

12 ezer alá. Parlamentbe való bejutását a vegyespárt nagyban köszönheti annak, hogy 

nőtt a pártot választó szlovák nemzetiségűek száma: mintegy 4300-zal közel 23 

ezerre nőtt a fővárosi szavazóinak száma, míg a nem magyarlakta területként 

meghatározott „északi” járásokban 25 ezerről 38 ezer fölé nőtt a Híd szavazótábora. 

A 2011-es népszámlálás Pozsonyban mindössze 14 ezer (3,43%), Kassán pedig 

hatezer (2,65%) magyar nemzetiségű személyt talált, a két nagyvárosban tehát a Híd 

döntően szlovák szavazatokat tudott szerezni. 

A 16 déli járásban az MKP 101 910 szavazatot szerzett, míg a Híd 100 913-

at. A Híd ugyanitt 2010-ben még 151 ezer, 2012-ben pedig 126 ezer szavazót 

tudhatott a táborában, azaz hat év alatt 50 ezerrel kevesebben választották a Bugár 

Béla vezette tömörülést a magyarlakta járásokban. Az MKP bázisa alig változott; 

mindkét korábbi parlamenti választáson 105 ezer szavazatot szerzett a 16 

magyarlakta járásban. A területi részvételi adatok is mutatták, hogy a magyar 

választók többsége otthon maradt, a fenti számok alapján pedig kijelenthetjük, hogy 

a Most-Híd pártot elhagyók csak kis részét tudta az MKP megszólítani. Az etnikai 

pártnak a parlamentbe jutáshoz mintegy 30 ezer szavazat hiányzott. A Hídtól 

átpártolt voksolók csupán arra voltak elegendők, hogy csökkentsék a negatív 

demográfiai folyamatokból eredő veszteségeket, illetve pótolják azokat az MKP-

szavazókat, akik 2012 után 2016-ban már nem az MKP-t választották, vagy pedig 

otthon maradtak. A magyar nemzetiségű választók nagy része, akiknek az MKP és a 

Híd között „kellett” volna választaniuk, inkább távol maradtak a szavazástól. 
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Összegzés 

 

Szlovákiában a választásokon a szavazók éles üzenetet fogalmaztak a hagyományos 

politikai pártok és az elit felé. Előre törtek a rendszerellenes és a protestpártok, 

miközben a hosszú évekig meghatározó fontosságú, mérsékelt jobboldali, 

kereszténydemokrata gyökerű tömörülések kiestek a parlamentből. A széttagozódott 

jobboldal vezetésért folyó küzdelem csak újabb, összességében nem túl sikeres 

pártokat hozott létre, és fél évvel a választásokat követően nem látszik, hogy mely 

párt és annak melyik politikusa tudná hitelesen összefogni a tradicionális, jobboldali 

pártokat. A mérsékelt jobboldal megerősödését nehezíti, hogy a Híd és a #Sieť 

koalícióra léptek azzal a Smerrel, amellyel történő együttműködést a liberális, 

konzervatív ellenzéki pártok kizárják. A #Sieť ezt a lépést nem tudta túlélni, 

parlamenti frakciója megszűnt, a szerveződés darabjaira hullott. 

A magyar szavazatokért folyó küzdelem győztese ugyan az MKP lett, de a párt 

immár harmadszor maradt ki a szlovák törvényhozásból, így a rá szavazó százezres 

közösség hangját ott továbbra sem tudja hallatni. A Híd pedig harmadszor is a 

parlament tagja lett, igaz ez idén a szlovák szavazatok nélkül már nem sikerült volna 

a Bugár Béla vezette pártnak. A magyar választókat az egymással szemben 

kampányoló MKP és Híd nem tudták a korábbiaknál sikeresebben megszólítani, sőt, 

soha nem volt ilyen alacsony a választáson résztvevő magyarok száma és aránya. 

Úgy tűnik a szembenállás sok választót elbizonytalanított, és ők végül nem járultak 

az urnák elé. Mindkét pártra kevesebb magyar szavazott a négy évvel korábbiakhoz 

képest, mely mögött a negatív demográfiai folyamatokat is az elsődleges okok közé 

sorolhatjuk. 

A két párt közötti törésvonalat az etnikai jelleg jelenti: az MKP számára 

elfogadhatatlan a Híd interetnikus jellege, az utóbbi viszont a tisztán etnikai alapon 

való politizálást anakronisztikusnak tartja. Láthattuk, önmagában a Híd esetleges 

meggyengülése nem eredményezi a magyar választók „visszatalálását” az MKP-hoz. 



III. Kisebbségvédelemmel foglalkozó intézetek és kutatásaik 

66 

 

A következő időszakban a Híd kormánypártként az ott elért eredményeivel 

győzheti majd meg a magyar választókat arról, hogy helyesen döntött, amikor a 

Smerrel és az SNS-szel közös kormányba belépett. Az MKP pedig az új pártvezetés 

irányítása mellett folytathatja a megkezdett fiatalítást és közösségépítést, közben a 

korábbiaknál hatékonyabban kell reagálnia nem csupán a magyar közösséget érintő 

eseményekre, hanem az ország mindennapjait befolyásoló fejleményekre is. Az 

etnikai párt innovatív és korszerű programokkal, a politikából (és a Hídból) 

kiábrándultak sikeres megszólításával tehet a felvidéki magyarság politikai 

képviseletének megerősítéséért. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a jövőbeli 

magyar-magyar együttműködés minél szélesebb körű legyen. 
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Darcsi Karolina18 

 

A Lehoczky Tivadar Intézetben végzett kutatások 

 

 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont 

 

A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont az 1999-ben alakult 

Limes Társadalomkutató Intézet egyik jogutódjaként jött létre a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) bázisán 2001-ben Lehoczky Tivadar 

Intézet néven. 2014 szeptemberében a II. RF KMF Tudományos Tanácsának döntése 

értelmében a kutatóintézet neve Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi 

Kutatóközpont lett. 

A Kutatóközpont létrehozásának célja a Kárpátalján folyó magyar vonatkozású 

történelem- és társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi kutatások 

elősegítése, összehangolása, alapkutatások végzése, koordinálása, a tudományos 

utánpótlás nevelése és az ifjú kutatók munkájának segítése. Működését a Magyar 

Tudományos Akadémia (MTA) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

támogatja. 

A Kutatóközpont névadója Lehoczky Tivadar (1830-1915) uradalmi főügyész, 

régész, történész, néprajzkutató, Bereg vármegye történetének kutatója. 

Az Kutatóközpont alapítója és első igazgatója Dr. Soós Kálmán (1962-2011), a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola első rektora, történész (a 

történelemtudományok kandidátusa). Tudományos tevékenysége a Kárpát-

medencében élő népek etnikai viszonyainak kutatásához kapcsolódott. Érdeklődési 

körébe tartoztak az 1944 utáni magyar-magyar kapcsolatok, az ukránok 

                                                      
18 Tudományos munkatárs, Lehoczky Tivadar Intézet. 
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magyarságképének alakulása, a régió, s ezen belül a helyi magyar közösség 

tudományos életének helyzete. Nagy figyelmet szentelt a helytörténeti kérdések 

kutatásának, mely során a legaktuálisabb kérdéseket vizsgálta, mint például a Tisza 

szabályozása vidékünkön. 

 

A Kutatóközpont kutatásai az alábbi tudományágakhoz sorolhatóak: 

 

- Történettudomány 

- Szociológiai tudományok 

- Neveléstudományok 

- Politikatudományok 

- Néprajz és kulturális antropológiai tudományok 

- Multidiszciplináris társadalomtudományok 

- Multidiszciplináris bölcsészettudományok 

 

A Kutatóközpont főbb kutatási területei, projektjei: 

 

- A kárpátaljai magyar oktatás helyzete és az ukrán oktatáspolitika 

- A kárpátaljai szórvány magyarok anyanyelvi nevelésének helyzete 

- Az I. világháború levéltári irategységeinek kutatása, digitalizálása és 

publikálása 

- Kárpátalja XX. századi története az élő emlékezetben 

- A kárpátaljai magyarság 1944-es elhurcolására vonatkozó adatbázis 

összeállítása. A túlélők és a hozzátartozók kérdőíves felmérése 

- A donbászi munkaszolgálat túlélőinek kérdőíves és mélyinterjús felmérése 

- Kárpátaljai általános, helytörténeti, oktatási bibliográfia összeállítása 

- Temetkezéskultúra Kárpátalján, magyar vonatkozású temetők vizsgálata 

- A kárpátaljai magyarság politikai helyzete, önkormányzatiság és 

érdekérvényesítés 
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- Helységnév-változások Kárpátalján a XX. században 

- Rákóczi–szabadságharc története Északkelet Magyarországon (1703–17011) 

 

 

Az Intézet tevékenységéről és főbb kutatásairól 

 

Az Intézet több mint 10 éves működése alatt az alábbi főbb önálló kutatási 

projecteken dolgoztunk, melyek egy része jelenleg is folyamatban van: 

 

A kárpátaljai magyar oktatás helyzete és az ukrán oktatáspolitika. A kárpátaljai 

magyar nyelvű oktatás társadalmi összefüggései — a kutatás tárgya a kárpátaljai 

magyar oktatási rendszer és helyzetének alakulása a függetlenné vált Ukrajna 

kisebbség- és oktatáspolitikai törekvéseinek célkeresztjében. Az oktatás és 

iskolarendszer különböző szintjeinek állapota bonyolult társadalmi és politikai 

viszonyok függvénye, és a magyarországi támogatás- és nemzetpolitika tükrözője is. 

Az Intézet munkatársai ezeknek az összefüggéseknek a vizsgálatára vállalkoztak. 

  

A kárpátaljai szórvány magyarok anyanyelvi nevelésének helyzete, magyar nyelvi 

képzésük célszerű módszerei — a kutatási projekt célja, hogy átfogó képet adjon a 

Felső-Tisza vidéki szórvány magyarok jelenlegi helyzetéről és feldolgozza az eddig 

e területről született tanulmányokat, kiegészítve saját kutatásokkal. A kutatás során 

felvázoltuk az anyanyelvű/ anyanyelvi oktatás helyzetét, közös gondolkodással 

próbáltunk továbblépési lehetőséget találni, megosztani tapasztalatainkat és 

gondolatainkat, amelyekkel a vizsgált területen élők, szabadon gazdálkodhatnak, 

használhatják, elvethetik vagy elfogadhatják azokat. 

 

A kárpátaljai magyarság anyaországképének alakulása — ismeretes, hogy 

Kárpátalja és benne a magyarság sokáig hermetikusan el volt zárva az anyaországtól, 

nem vehettek egymásról tudomást. A valós megismerés a ’80-as évek derekán 
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kezdődött, amikor a határok átjárhatóbbakká kezdtek válni. A magyar társadalom 

különböző csoportjai helyzetüknek megfelelően folyamatosan alakították és 

alakítják azóta is felfogásukat az adott kérdésben. Így a téma nem tekinthető egyszer, 

s mindenkorra feldolgozottnak, állandó forrásanyagot jelent a kutatás számára. 

 

Kárpátaljai ukrán középiskolások magyarságképe egy kérdőíves felmérés tükrében 

— az Intézet egyik főbb kutatási területéhez: az ukrán magyarságkép vizsgálatához 

kapcsolódik ez a project. Hipotézisünk fő eleme, hogy az emberek 

véleményalkotásában igen lényeges tényező a társadalmi környezet és a társadalmi 

normák, melyek a szocializáció szempontjából és időszakában hatnak leginkább. 

Vagyis feltevésünk szerint, a kárpátaljai viszonyokat tekintve, különböző kép 

alakulhat ki a magyarokról azokban az ukrán nemzetiségű emberekben, diákokban, 

akik egy ukrán többségű településen élnek, de kapcsolatban állnak magyarokkal, 

megint más azoknál, akik egy szín ukrán környezetben élnek és csak a tankönyvek, 

sajtó stb. alapján van ismeretük a magyarokról, és megint más a magyar többségű 

településeken élőkben, akik rokoni, baráti vagy egyéb kapcsolatban állnak velünk. 

Mindezek alapján 2007-2008-ban végzett kutatásunk célja hipotézisünk igazolása 

vagy cáfolása, illetve ezáltal az ukrán középiskolások magyarságképének feltárása. 

Vizsgálatunk célja volt továbbá felmérni a kárpátaljai ukrán vagy vegyes tannyelvű 

középiskolák végzős diákjainak attitűdjeit, magyarságismeretét. 

 

Magyar-magyar kapcsolatok — a kérdés az óta aktuális, amióta a térség magyarsága 

a trianoni diktátum következtében kisebbségi helyzetbe került. Ennek ellenére a 

vidék tudományos megismerése már az I. világháborút követően háttérbe szorult, 

amelyet csak tetőzött a szovjet korszak. A Szovjetunió széthullása után nyílott 

lehetőség a magyar-magyar kapcsolatok kérdéskörének tárgyalásos vizsgálatára. 

 

Tehetséggondozó intézetek Kárpátalján — a kutatóintézet munkatársai 2006-ban 

kidolgozták a kutatás módszertanát és kérdőívet állítottak össze a diákok számára. A 
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kutatás során választ kaptunk arra is többek között, hogy a XX. században milyen 

képet mutatott a kárpátaljai magyar oktatási rendszer, különös tekintettel a felekezeti 

oktatás helyzetére. A felmérés eredményeképpen kiderült: a líceumok válogatott 

szakemberekkel és felvételi útján szelektált diákokkal dolgoznak. A bentlakás és a 

szigorú követelményrendszer pedig záloga annak, hogy az itt érettségizett diákok jó 

eredményekkel felvételiznek a hazai és a külföldi felsőoktatási intézményekben 

egyaránt. 

 

Felekezeti oktatási intézmények Kárpátalján — a kutatás célja feltérképezni 

Kárpátalján a felekezeti elitképző középfokú oktatási intézményeket, megvizsgálni 

létrejöttük, működésük és finanszírozásuk feltételeit, az intézmények vizsgálatakor 

született esettanulmányok elemzése alapján feltárni az oktatás hatékonyságának 

miben létét. A kárpátaljai oktatási rendszer adott szegmensének vizsgálatakor a 

kutatást kiterjesztettük azok szereplőire, a pedagógusokra, és az iskola-

felhasználókra a diákokra is. 2010-ben sikerült megtalálni azt az elméleti keretet, 

melyben a téma elhelyezése új távlatokat nyitott, és lehetőséget teremtett nemzetközi 

összehasonlító vizsgálatra is. Ez az elméleti keret a bentlakásos iskolák. 

 

Kárpátalja XX. századi története az élő emlékezetekben — az ún. donbászi 

események és a málenykij robot a sztálinizmus megnyilvánulásának több 

aspektusához hasonlóan mindezidáig nem képezte körültekintő tudományos kutatás 

tárgyát. A program célja: széleskörű adatbázis készítése, amelynek alapját a még élő 

és az eseményeket átélő szemtanúkkal készített kérdőíves felmérés és mélyinterjúk 

képezik. 

 

A kárpátaljai magyarság 1944-es elhurcolására vonatkozó adatbázis összeállítása. 

A túlélők és a hozzátartozók kérdőíves felmérése — az ún. málenykij robot 

kárpátaljai eseményeinek feltárása érdekében Intézetünk 2004-ben egy nagyszabású 

kutatást indított el, mely az elhurcoltakra vonatkozó adatbázis összeállítását célozta 
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meg. Az adatgyűjtés kétféle kérdőív kitöltésén alapul: az egyik bázisát a túlélőkkel, 

a másikét az elhunytak hozzátartozóival készített interjúk képezik. A kérdőív 63 

kérdése négy csoportra oszlik: az első az elhurcoltak személyes adatait tartalmazza, 

a második az elhurcolás körülményeire, a lágerben eltöltött évekre kérdez rá, a 

harmadik kérdéscsoportban a deportálás időszakának emlékezetére, az elhurcoltak 

szovjet-képére irányuló kérdések szerepelnek, a negyedik pedig a kárpátaljai 

magyarság jelenlegi és jövőbeni helyzetére, a fennmaradás esélyeire világítanak rá a 

több rendszerváltást is megért túlélők szemszögéből. Mindezek mellett a túlélőkkel 

mélyinterjúk is készültek. 

 

A kárpátaljai magyarság részvétele és lehetőségei az ukrán önkormányzati 

rendszerben — a kutatás célja a helyi politizálás jogi és szervezeti feltételeinek, 

anyagi alapjainak a megismerése, a rendszer sajátosságainak a bemutatása, továbbá 

a Kárpátalján működő önkormányzati képviselő-testületek összetételének, 

munkájának a vizsgálata volt. Szintén kutatás tárgyát képezte a magyar képviselők 

tevékenységének elemzése, különös tekintettel a 2002-ben megválasztott 

képviselőkre. 

 

Nacionalizmus és történetírás hatása az ukrán nemzetté válás folyamatában (1991-

2001) — a kutatás célja a nacionalizmus elméletek és az ide vonatkozó szakirodalom 

elméleti alapjainak tanulmányozása, a nacionalizmus és a történetírás 

összefüggéseinek és azok hatásának feltárása az ukrán nép rendszerváltás utáni 

nemzetalkotó folyamatában. 

 

Ukrán magyarságkép és a magyar múlt ukrán szemmel (1991-2007) — a kutatás a 

napjainkban reneszánszát élő imagológia része az egymás mellett vagy a 

szomszédságban élő népek egymásról kialakított képének vizsgálata, jelen esetben 

az ukrán magyarságkép tanulmányozása. A tárgykörébe a nemzetkép-kutatás 

elmélete és a magyarságkép kutatás eddigi eredményeire támaszkodó ukrán 
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magyarságkép vizsgálata tartozik. A vizsgálódás elsősorban a magyar múlt 

középiskolai történelem tankönyvekben és kárpátaljai honismereti/helytörténeti 

művekben való feltárására terjedt ki. A tankönyv- és szövegelemzéseket a kutatás 

módszertani leírása előzte meg, s következtetések levonására került sor nem csak a 

magyarságképre vonatkozóan, hanem a magyar-ukrán kulturális, politikai és egyéb 

kapcsolatokra vonatkozóan is. 

 

A kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (1947-52) — a „donbászi 

munkaszolgálat” szerves részét képezte annak az intézkedéssorozatnak, melyek a 

hatalom részéről kárpátaljai magyarság ellen irányult a területen bekövetkezett 1944-

es szovjet rendszerváltás után. Hátterében a rendszer sajátos nemzetiségpolitikája 

állt, melynek alapján a régió katonaköteles korú magyar fiataljait bizalmatlannak 

nyilvánítva arra kötelezték, hogy szolgálati idejüket a Donyec-medencei 

szénbányákban töltsék le. A rendszer furcsa kisebbségpolitikájának 

következményeként az elhurcolásnak ez a formája 1947-1952 között volt érvényben, 

így az 1925-1931 között született fiatalokat érintette. A donbászi csoportokat 

szervező különböző hatóságok semmilyen hivatalos indokkal nem szolgáltak az 

elhurcolás okára vonatkozólag. A behívottaknak eleget kellett tenniük a parancsnak, 

mely a Donyec-medencében letöltendő három év bányaüzemi munkára kötelezte 

őket. A Lehoczky Tivadar Intézetben több éve folyó kutatás keretében kíséreljük 

meg összeállítani a donbászi munkaszolgálatra elhurcoltak minél szélesebb körű 

adatbázisát. A téma mélyebb feltárása érdekében a túlélőkkel mélyinterjúk is 

készülnek, illetve az általuk kitöltött kérdőívek elemzése révén kerülnek 

feldolgozásra az adatok. 

 

A kárpátaljai magyarság poltikai helyezete a rendszserváltás óta: válsztások, 

közigazgatás, érdekképviselet — a kutatás célja feltárni a kárpátaljai magyarság 

részvételét és lehetőségeit az ukrán önkormányzati rendszerben Ukrajna 

függetlenségétől a 2010-es választásokig, ahol a közigazgatási reform is említésre 
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kerül. A kutatásban a reformtervezet előnyeit és hátrányait is megvizsgáljuk, továbbá 

a reform lehetséges hatásait a kárpátaljai magyar érdekképviseletre, külön kitérünk 

a Tisza–Melléki–Járás létrehozásának esélyeire, mely által megvalósulhatna a 

magyar kisebbség önigazgatása. 

 

Magyarok oktatási-képzési stratégiája Kárpátalján az új ukrán oktatáspolitikai 

törekvések fényében — az MTA Határon Túli Magyar Tudományos 

Ösztöndíjprogram keretében az Intézet munkatársai a helyzetkép és a motivációk 

felmérése érdekében olyan kárpátaljai magyar szülőkkel készítettek interjúkat, akik 

magyar illetve ukrán iskolába adták gyermekeiket. Az oktatási rendszerben lezajló 

folyamatok megismeréséhez a megye magyar tannyelvű iskoláinak igazgatóival is 

készültek egységes struktúrájú mélyinterjúk. 

 

Kárpátalja történeti, helytörténeti és oktatási bibliográfiájának összeállítása (1991 

- 2011) — a program célja a rendszerváltás után megjelent kárpátaljai tudományos 

könyvkiadás nyilvántartása, digitális rendszerezése kiadók és tematika szerint, majd 

a bibliográfia összeállítása. A bibliográfiai gyűjtés folyamatos, a magyar és ukrán 

nyelvű történeti, helytörténeti és oktatásra vonatkozó szakmunkákból készült 

elsődleges digitális adatbázis megtekinthető az Intézet honlapján. 

 

A múlt „élő” tanúi a temetők. Temetőkutatás a kárpátaljai szórvány magyar 

településeken. — kisebbségi közegben rendkívül fontos a temetők, sírjelek 

nyilvántartása, feltérképezése, folyamatos ittlétünk emlékeinek regisztrálása, a 

temetkezési kultúrát befolyásoló tényezők regisztrálása. 2011-től fentiekből 

kiindulva, az asszimiláció szempontjából leginkább érintett térség, a Felső-Tisza–

vidék és Kárpátalja észak-nyugati járásaihoz tartozó települések temetői magyar 

vonatkozású sírhelyeinek a digitális feltérképezésével és adatbázisban történő 

regisztrálásával foglalkozunk kiemelten. 
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  A nagyszabású kutatás aktualitását és jelentőségét az is adja, hogy a mai napig 

hiányosak a kárpátaljai falu- és településtörténeti monográfiák, főként a magyar 

vonatkozású temetőkről rendelkezésünkre álló leírások, adatok nincsenek számon 

tartva, melyek fontos forrásanyagát jelentik az alapos településtörténet-

kutatásoknak. Különösen égető ezen felmérések elvégzése azokon a településeken, 

ahol az utóbbi évtizedek ukránosító politikájának, a magyar iskola hiányának, a 

vegyes-házasságoknak és a migrációnak köszönhetően a magyar lakosság száma 

jelentősen lecsökkent. Gyakori és közismert jelenség az, hogy – helyhiány vagy 

egyéb okok miatt – a régi magyar sírokat ezeken a településeken felszámolják, 

ugyanis a temetőben nyugvók hozzátartozói már nem élnek, vagy elhagyták a 

vidéket. Az ilyen „rátemetkezések” viszont drasztikusan megváltoztatják a 

települések temetőjének képét és névanyagát, ezáltal a temetők magyar jellegét s a 

magyar lakosság jelenlétét is a feledésbe taszítva. A jelenlegi állapotok 

dokumentálásán túl tehát a kutatással értékmentés történik, hisz megmentésre kerül 

történelmünk egy fontos darabja. 

  A temetőkutatás módszertanát, a felvidéki Fórum Intézet kutatásait alapul 

véve, Intézetünk dolgozta ki, mely szerint a kiválasztott temetőkről komplex 

dokumentáció készül, amely tartalmazza a temető valamennyi magyar vonatkozású 

sírjának digitalizált képét, illetve a síremléken szereplő sírfeliratok, szimbólumok és 

sírversek betűhív lejegyzését, a fejfák anyagának és formájának osztályozását, a 

fényképek, portrék vagy egyéb jellegzetességek először terepnaplóban való 

rögzítését, majd digitális adat- és fotóadatbázisba való rendezését. A digitális adat- 

és fotóadatbázis elve a célszerűség, vagyis az elkészült online adatbázisban a névre 

kattintva megjelenik az adott személy sírjának fotója, ami igen hasznos a szeretteiket, 

ismerőseiket kereső távol élő személyek számára éppúgy, mint a tudományos 

szakma számára. A temetők vizsgálata során a feldolgozás parcellákra osztással 

kezdődik, ami megkönnyíti a vázlatos, valamennyi sír helyét feltüntető térképek 

készítését a temetőn belüli tájékozódást vagy egy adott személy nyughelyének 

megtalálását. 
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  Összességében elmondható, hogy az elmúlt két év során végzett terepmunkák 

eredményeképpen az Intézetnek eddig a Rahói- és Técsői járás településeinek 17 

temetőjében megközelítőleg 8643 magyar vonatkozású sírfeliratot sikerült 

digitálisan rögzíteni, a temetők szerkezetéről digitális térképet készíteni, melyek 

megtekinthetők az Intézet honlapján.19 

 

Az I. világháború levéltári irategységeinek kutatása, digitalizálása és publikálása 

címmel egy nagyszabású, több évre szóló kutatási programot indítottunk el 2014-

ben. A Kárpátaljai Állami Levéltár iratanyaga jelentős mennyiségben tartalmaz ez 

idáig feltáratlan forrásokat az első világégéssel kapcsolatosan. Az iratok kutatását, 

digitalizálását és jövőbeli feltárását kiemelt aktualitása is indokolja. A számos 

iratgyűjtemény egyaránt tartalmaz világháborús iratokat, amelyben nem csupán a 

helyi jelentőségű események (az 1914 és 1915 évi orosz betörések, Premysl védelme, 

az orosz foglyok helyzete) jelennek meg, hanem a nemzetközi történések is 

tükröződnek. E kutatási program első részeként a Bereg megyére vonatkozó fondok 

iratanyagának vizsgálatát végeztük el, melynek során digitalizáltuk Bereg vármegye 

főispáni iratainak I. világháborús anyagait (1914-1918). 

A projekthez kapcsolódóan sor került Lehoczky Tivadar: Világháborúnk című 

négy kötetes naplójának a digitalizálására, feldolgozására és elektronikus 

kéziratának elkészítésére. A napló elektronikus kéziratát 2015. november 5-én – 

Lehoczky Tivadar halálának 100. évfordulója alkalmából – megrendezett 

emlékkonferencián mutattuk be. A kb. 800 oldalas kéziratot nyomtatott 

kiadványként a 2016. évben tervezzük megjelentetni, a „Málenykij robot”. A 

kárpátaljai magyar lakosság 1944. évi sztálini elhurcolása-deportálása és a 

kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (1947-52) című projektek 

folytatásaként: 

                                                      
19 Lásd: www.lehoczkyintezet.uz.ua, letöltve: 2017.03.03. 

http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/


Darcsi Karolina: A Lehoczky Tivadar Intézetben végzett kutatások  

77 

 

A málenkij robotra, a Gulág táboraiba és a donbászi munkaszolgálatra történő 

deportálások eseményeinek minél teljesebb feltárása érdekében Kutatóközpontunk 

kutatást indított az elhurcolásokkal kapcsolatos azon emlékiratok, lágernaplók, 

feljegyzések, levelek összegyűjtése céljából, amelyeket az elhurcoltak akár lágerbéli 

tartózkodásuk idején, akár a hazatérés után jegyeztek le. A gyűjtés során azokat a 

korabeli fényképeket is felkutattuk, amelyek az elhurcoltakról, esetleg az 

elhurcolásokkal kapcsolatban készültek, vagy az adott település helyzetét mutatják 

be 1944-1953 között (pl. kolhozosítás, FZO-iskolás képek stb.).20 A kutatás 

költségeit Magyarország Nemzeti Emlékezet Bizottsága támogatta. 

Az 1944. évi sztálini elhurcolásokhoz kapcsolódóan a Kutatóközpontunk 

munkatársai elkezdték Kárpátontúli-Ukrajna történetére (1944-45) vonatkozó 

iratanyagok (Kárpátontúli-Ukrajna Néptanácsának iratai, F.P-14) áttekintését, 

vizsgálatát és digitalizálását a Kárpátaljai Állami Levéltárban. 

2014. december 2-án „Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es 

deportálásának 70-ik évfordulója / Malenkij robot. The 70th Anniversary of the 

Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944” címmel magyar és angol 

nyelvű poszter-kiállítás nyílt az Európai Unió támogatásával az Európai Parlament 

brüsszeli székházában. A kiállítás szakmai részét és anyagának összeállítását –, 

amely a kárpátaljai magyar lakosság 1944. évi sztálini elhurcolásának történetét 

hivatott megjeleníteni korabeli dokumentumok, fényképek, segítségével – a 

Kutatóközpontunk kutatói készítették el. A Brüsszeli bemutatót követően, a 2015. 

évben a kiállítást az alábbi magyarországi helyszíneken mutattuk be: 

 

- Magyarság Háza, Budapest, 2015. január 29. 

- Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 

Nyíregyháza, 2015. február 27. 

- Debreceni Egyetem, 2015. április 1. 

                                                      
20 FZO: Fabricsno-Zavodszkoje Obucsenyije / Gyári-üzemi oktatási intézmény. 



III. Kisebbségvédelemmel foglalkozó intézetek és kutatásaik 

78 

 

- Zsolnay negyed, Pécs, 2015. április 17. 

- Várday István Városi Könyvtár, Kisvárda, 2015. május 18. 

- Beregi Múzeum, Vásárosnamény, 2015. július 22. 

- Szatmári Múzeum, Mátészalka, 2015. augusztus 10. 

- Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2015. 

szeptember 12. 

- Nyíregyházi Főiskola, 2015. október 2. 

- Hajdúnánási Városi Önkormányzat, 2015. november 3. 

 

Magyarország Miniszterelnöksége által kiírt Civil Alap – 2014 pályázati program 

által támogatott „Kárpátaljai Holokauszt. 1944 az elhurcolások éve” című 

rendezvénysorozat projektjeinek, vállalásainak lezárásaként: 

A 2014. évi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó programsorozatunk 

záróakkordjaként 2015. január 29-én, 1944 – az elhurcolások éve címmel kiállítást 

szerveztünk. A rendezvényen Molnár D. Erzsébet, a képkiállítás szakmai felelőse 

beszédében elmondta, hogy 1941-ben a kárpátaljai magyarság létszáma az akkori 

népszámlálási adatok szerint kb. 233 ezer főre volt tehető. Ekkor a nemzetiségbe 

történő besorolás az anyanyelv alapján történt. Ebbe a számba beletartozott a 

Kárpátalján élő magyarul beszélő zsidóság is. Ez az adat a II. világháború utáni 

évekre 100 ezer fő alá csökkent. A hatalmas mértékű csökkenés fő oka a holokauszt 

és a málenykij robot volt. E két tragikus deportálási hullám következtében alapjaiban 

változott meg Kárpátalja vallási és etnikai térképe. A kiállítás anyaga húsz képből 

állt, mely egyaránt tartalmazta a „zsidótlanítás” és a málenykij robot adatait, továbbá 

az elítélt és gulágra hurcolt református lelkészek, római katolikus, valamint 

görögkatolikus papok névsorát. A képek február 12-ig voltak megtekinthetőek a 

főiskolánk Gross Arnold termében. 

2015 tavaszán került sor „Kárpátaljai Holokauszt. 1944 az elhurcolások éve” 

című kiadványunk (Szerk.: Dobos Sándor, Molnár Ferenc) megjelentetésére, 
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amelybe a Magyar Holokauszt Emlékév keretében a Kutatóközpontunk által és a 

Shalom Alapítvány Civil Szervezet közreműködésével 2014-ben szervezett 

Kárpátaljai Holokauszt. 1944 – az elhurcolások éve című egész éves 

rendezvénysorozat programjainak anyagait gyűjtöttük össze a kárpátaljai zsidó és 

magyar lakosság 1944. évi áldozataira emlékezve. 

 

A kommunizmus áldozatai 1944 és 1956 között címmel újabb kutatási programot 

indítottunk: 

A 2015-ös évet a Magyar Országgyűlés az elhurcolások emlékévének nyilvánította, 

amelyhez kapcsolódóan főiskolánk Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszékével közösen, 2015. november 20-21-én 2 napos nemzetközi tudományos 

konferenciát szerveztünk a szomszédos országok kutatóinak részvételével A 

kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet Európában 

címmel. A rendezvény első napján előadások hangzottak el magyarországi, 

szlovákiai, szerbiai és kárpátaljai kutatók közreműködésével, a második nap 

tisztelettételre és koszorúzásra került sor a kommunizmus áldozatainak kárpátaljai 

emlékhelyein (Beregszász-Munkács-Szolyva útvonalon). Az előadások szerkesztett 

anyagaiból egy konferenciakötetet tervezünk kiadni 2016 tavasza során. A 

rendezvényt Magyarország Igazságügyi Minisztériuma támogatta. 

 

Folytattuk a Kutatóközpontban, a már korábbi években elindított kutatásokat: 

„A kárpátaljai magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézmények 

nyilvántartási rendszere” című projekthez kapcsolódóan Kárpátalja magyar vagy 

részben magyar (ukrán-magyar vagy orosz-magyar) tannyelvű közoktatási 

intézményhálózatának felmérését, a kárpátaljai közoktatási helyzet vizsgálatát 

valósítottuk meg. A megkeresett 97 kárpátaljai közoktatási intézmény közül 89-ben 

sikerült kérdőíves felmérés segítségével adatokat gyűjteni az iskolákban folyó 

oktatás színvonalára, a tanulók különböző iskolán kívüli versenyeken-vetélkedőkön, 
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érettségi vizsgákon és a külső-független teszteléseken elért eredményeikre 

vonatkozóan. Jelenleg az adatok összegzése és elemzése folyik. A kutatás 

eredményeiről pedig évkönyv formájában szeretnénk beszámolni, amely hasznos 

információkkal szolgálna a kárpátaljai közoktatási intézmények helyzetét, oktatási 

színvonalát illetően a szakemberek, tanárok és szülők részére egyaránt. 

A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzete és perspektívái című projekt 

során Kutatóközpontunk felmérte a felsőfokú intézményekbe történő felvételizés 

menetét és eredményeit az országos (összukrajnai) felvételi adatbázisban és a 

kárpátaljai felsőfokú intézmények honlapjain fellelhető adatok alapján. 

A 2015-ös külhoni magyar szakképzés évéhez kapcsolódóan 

Kutatóközpontunk, a korábbi években végzett felmérésire alapozva kidolgozta a 

kárpátaljai magyar tannyelvű szakképzés koncepcióit a 2015 és 2025 közötti 

időszakra vonatkozóan. 

 

Ugyancsak folytatódtak A kárpátaljai magyarság politikai helyzete a 

rendszerváltás óta: választások, közigazgatás, érdekképviselet témájú projektekhez 

kapcsolódó kutatások. 

Kutatóközpontunk elvégezte Kárpátalja magyarlakta településein a 

Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitűdök című, a 2015. évi őszi 

önkormányzati választásokra vonatkozó kérdőíves lekérdezést és adatfeldolgozását. 

Magyar önkormányzatok Kárpátalján címmel a határmenti önkormányzatok 

helyzetét is feltártuk. A kutatásokat kérdőíves felmérésekre alapoztuk, melyek 

legfőbb célja a helyi politizálás jogi és szervezeti feltételeinek, anyagi alapjainak, a 

rendszer sajátosságainak, továbbá a Kárpátalján működő önkormányzati képviselő-

testületek összetételének, munkájának a vizsgálata volt. A 2016. év II. félévében 

Kárpátalja gazdaság-fejlesztési tervének, ehhez kapcsolódó operatív programjának 

kidolgozását tervezzük megvalósítani. 

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW_OqpkNvJAhXIn3IKHQtuBIkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fbgazrt.hu%2Ftamogatasok%2Fpalyazatok_tamogatasok_2015%2F2015_a_kulhoni_magyar_szakkepzes_eve%2F&usg=AFQjCNFBOGWvKrUAxd7Q_KSG8c3e_wnD4A&sig2=KL2tkQGMf6EWdZaeSQ0SCA&bvm=bv.109910813,d.bGQ
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Különböző kutatóműhelyekkel együttműködve megvalósított kutatási 

programok: 

 

- Magyar fiatalok a Kárpát-medencében (NIKI) — az Intézet munkatársai is részt 

vettek a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (NIKI) által végzett határon túli magyar 

fiatalok helyzetére vonatkozó nagyszabású kérdőíves felmérés kárpátaljai 

részének lekérdezésében. 

- Karrier-utak vagy parkoló-pályák? Friss diplomások karrierje, migrációs 

tendenciája (MTAKI) — a kutatás során megvizsgáltuk, a kárpátaljai 

felsőoktatási intézmények szerkezetét, statisztikai adatok alapján, valamint a 

továbbtanulási lehetőségek alakulását, azon belül a kárpátaljai magyarok 

felsőfokú képzésben való részvételi arányát az általunk vizsgált periódusban, 

vagyis 1996-2006 között. Továbbá a kárpátaljai magyarok képzettségi szintjét, 

különös tekintettel részvételükre a felsőoktatásban. 

- Határon túli magyar közoktatási rendszerek hatásvizsgálata a munkaerő-piaci 

relevancia (HTOF program iroda) — a Kárpát-medencei felnőttképzés 

rendszerét feltáró kutatás, mely egyben kiegészítése a 2004-ben „a kárpátaljai 

magyar felnőttképzés és szakképzés esélyei” címmel született tanulmánynak. A 

kiegészítés alatt értjük azoknak a kárpátaljai intézeteknek, cégeknek, 

szervezeteknek a megkeresését és a képviselőjükkel készített interjúk elemzését, 

amelyek magyar nyelvű felnőttképzéssel is foglalkoznak. 

- A Kárpát-medencei magyar felnőttképzés rendszere (HTOF programiroda) — a 

cím jelzi, hogy a kutatás hipotézise szerint a határon túli felnőttképzésnek 

elméletileg létezhet egy közös rendszere is. Noha különböző országokban 

kialakult képzésekről van szó, megvizsgálható, hogy a kisebbségi magyarok által 

működtetett intézményrendszer mutat-e hasonlóságokat? Ha igen, melyek ezek a 

hasonlóságok, ha nem, melyek a regionális sajátosságok? Ha eredményeink 

alapján ugyanis kiderülne, hogy közös felnőttképzési rendszerről tudunk beszélni, 

a magyarországi támogatáspolitika hatékonyabban tudna e rendszer 
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expanziójához hozzájárulni. Ha azonban a különbözőség hipotézise igazolódna 

be, akkor a támogatáspolitikát regionális alapokra kell helyezni.  

- EUDIMENSIONS program: A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: 

politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttműködések (PTE) — a 

Pécsi Tudományegyetem Regionális Kutatások Központja felkérésére 

együttműködtünk az EUDIMENSIONS program ukrajnai részének a feltárásában. 

A kutatás célja: az ukrán-magyar határon átnyúló kapcsolatok, a határon átnyúló 

együttműködések és a civil társadalom vizsgálata volt, valamint az európai 

integrációnak és bővítésnek a kormányzás rendszerére és közvetlenül az 

állampolgárokra gyakorolt hatásának elemzése. 

- Kárpát-panel – A Kárpát-medencei magyar identitásfejlődést Magyarországon, 

Szlovákiában, Kárpátalján (MTAKI) — a kutatás célja volt, hogy a 

Magyarországon és a nagyobb létszámú magyar közösségekkel rendelkező 

országokban idősoros, komparatív, reprezentatív szociológiai, kérdőíves 

panelkutatás-sorozat kezdődjék. Ennek keretében a Kárpát-medence 

magyarságának társadalmi struktúráját, munkaerő-piaci viszonyait, 

jövőtervezését, migrációs potenciálját, iskolázottsági helyzetét, nemzeti 

identitását, a kisebbségi magyar közösségek Magyarországhoz és a többséghez 

való viszonyát vizsgáltuk. 

- Határon túli magyar tudományos könyvkiadás (MTA Fórum Kisebbségkutató 

Intézet) — a többi határon túli területhez hasonlóan a helyi kutatás célja volt 

megvizsgálni a kárpátaljai tudományos könyvkiadás helyzetét 1945 óta, illetve 

válogatott bibliográfia összeállítása a témában. 

- Felsőoktatási kataszter frissítése — a Márton Áron Szakkollégium és az MTA 

felkérésére kutatóink részt vettek a felsőoktatási kataszter frissítése céljából 

folytatott kérdőíves és mélyinterjús felmérésben, melyek a kárpátaljai magyar 

vagy részben magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények és tudományos 

műhelyek vezetőivel készültek. 
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- Kárpátalja 11. A Kárpát-medence régiói című sorozat vonatkozó kötetének 

összeállításában való részvétel (sorozatszerkesztő: Horváth Gyula.) (MTA RKK) 

— a Kárpátalja c. kötet egyes fejezeteinek megírásában és a kötet lektorálásban 

intézetünk munkatársai és vezetői egyaránt részt vettek. 

- Oktatói mobilitás — az Apáczai Közalapítvány felkérésére munkatársaink részt 

vettek a kárpátaljai oktatói mobilitás feltárására vonatkozó kutatási projektben, 

ezen belül összefoglalták a szomszédos országokba irányuló oktatói mobilitás 

törvényi feltételeit és ukrán állampolgárságú oktatók mobilitásának helyzetét, 

illetve szakiskolai/szakközépiskolai részképzésben való részvétel lehetőségeit. 

-  

A Kutatóközpont az alábbi kiemelt tudományos konferenciák, szimpóziumok 

megrendezésében működött közre: 

 

- 2016. június 14. — Csatáry György: „Tisza-szabályozás trianoni 

határkörnyezetben” című forrásgyűjteményének bemutatója a Tisza-szabályozást 

behatóan tanulmányozó Soós Kálmán emlékére. 

- 2016. május 19. — A második világégés emlékére, tudományos konferencia 

Magyarország második világháborúba történő belépésének 75. évfordulója 

alkalmából. 

- 2015. november 20-21. — A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák 

Közép-Kelet Európában, kétnapos nemzetközi tudományos konferencia a 

szomszédos országok kutatóinak részvételével. 

- 2015. november 5. – Lehoczky Tivadar Bereg vármegye polihisztora, 

emlékkonferencia Lehoczky Tivadar halálának 100. évfordulója alkalmából. 

- 2015. január 29. — 1944–az elhurcolások éve, kiállítás a „zsidótlanítás” és a 

málenykij robot, továbbá az elítélt és gulágra hurcolt református lelkészek, római 

katolikus, valamint görögkatolikus papok bemutatása céljából. 

- 2014. december 18. — 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a 

„málenykij robot” emlékei vidékünkön, tudományos konferencia az intézmény 
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történelem szakos hallgatói részére a kárpátaljai zsidó és magyar lakosság 1944. 

évi deportálásának 70. évfordulója alkalmából. 

- 2014. december 2. — „Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es 

deportálásának 70-ik évfordulója / Malenkij robot. The 70th Anniversary of the 

Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944”, magyar és angol 

nyelvű poszter-kiállítás az Európai Parlament brüsszeli székházában – dr. Bocskor 

Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője kezdeményezésére – a 

kárpátaljai magyar lakosság 1944. évi sztálini elhurcolása történetének bemutatása 

céljából. Brüsszeli bemutatóját követően a kiállítást több magyarországi 

helyszínre is eljutattuk. 

- 2014. november 21. — „Málenykij robot”. 1944 az elhurcolások éve, nemzetközi 

tudományos konferencia a kárpátaljai magyar férfilakosság 1944. évi sztálini 

deportálásának 70. évfordulója tiszteletére. 

- 2014. október 16. — Az első világégés emlékére, tudományos konferencia és 

kiállítás az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. 

- 2014. május 28. — Kárpátaljai Holokauszt. 1944 az elhurcolások éve, nemzetközi 

tudományos konferencia a kárpátaljai zsidó lakosság deportálásának 70. 

évfordulója alkalmából. 

- 2014. április 16. — Holokauszt Emléknap, a kárpátaljai zsidóság 1944. évi 

deportálásának 70. évfordulója alkalmából. 

- 2013. november 6. — Beregszász Anno, Emlékkonferencia a város alapításának 

950. évfordulója alkalmából című konferencia. 

- 2013.június 14. — Kisebbségi magyar politizálás és érdekképviselet a 

rendszerváltás óta. 

- 2013. május 22. — „Ott a messzi Donnál..." c. dokumentumfilm kárpátaljai 

premierje, dokumentumfilm-bemutató és kerekasztal-beszélgetés. 

- 2012. november 9. — Kárpát-medencei magyar társadalomkutató műhelyek és 

intézetek találkozója, nemzetközi műhelytalálkozó és kerekasztal-beszélgetés. 
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- 2012. október 23. — Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai 

dokumentumai, könyvbemutató. 

- 2012. szeptember 28. — A 72-es beadvány. Nemzetiségi és oktatáspolitika a '60–

'70-es években a Szovjetunióban, konferencia és kerekasztal-beszélgetés. 

- 2012. június 14. — „Így maradok meg hírvivőnek...", dr. Soós Kálmán, a tanszék 

első vezetője emlékére összeállított tanulmánykötet-bemutató. 

- 2012. április 24. — Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898 

– 1910 között, könyvbemutató. 

- 2012. április 20. — A NATO és az EU együttműködése a közös biztonság- és 

védelempolitika Lisszaboni Szerződést követő fejlődésének tükrében, „Ifjúsági 

roadshow” - tudományos konferencia. 

- 2012. április 1-2. — Tudástranszfer és határmenti kapcsolatok, szakmai 

kerekasztal-beszélgetés. 

- 2012. március 28. — A máramarosi öt koronaváros levéltára, könyvbemutató. 

- 2012. február 29. — Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján, 

könyvbemutató. 

- 2011. november 3. — Tudományos műhelyek a kárpátaljai magyar 

tudományosság szolgálatában, tudományos ülés a Magyar Tudomány Ünnepe 

alkalmából. 

- 2011. március 24-25. — Rákóczinak dicső kora, nemzetközi-tudományos 

konferencia a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulója 

alkalmából 
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A Kutatóközpont megjelent kiadványai és szerkesztett kötetei 

 

 

Molnár D. Erzsébet - Molnár D. István (szerk.): A kommunizmus áldozatai, 

rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet Európában.  Beregszász: II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi 

Kutatóközpont. 2016, 260. 

 

Csatári György: Tisza-szabályozás trianoni határkörnyezetben. Ungvár–Beregszász: 

Lira Kiadó, Kálvin Nyomda. 2015, 232.  

  

Dobos Sándor - Molnár Ferenc (szerk): Kárpátaljai Holokauszt. 1944 – az 

elhurcolások éve. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Lehoczky Tivadar Intézete; Shalom Alapítvány Civil Szervezet, 2015, 172 

. 

Darcsi Karolina - Dobos Sándor (szerk.): „A 72-es beadvány.” Nemzetiségi és 

oktatáspolitika a 60–70-es években a Szovjetunióban. Ungvár: II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének 

konferenciakötete, Poliprint. 2013, 160. 

 

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): „Így maradok meg hírvivőnek…” -In 

memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Ungvár:  

PoliPrint. 2012, 258. 

 

Bocskor Andrea - Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. 2012. Ungvár: 

Poliprint. 2012, 156. 
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A Kutatóközpont kutatóinak szakterületei, egyéni kutatási programjai21  

 

 

Dr. Orosz Ildikó, a Kutatóközpont tudományos szaktanácsadója társadalmi 

alapon 

 

Szakterülete: oktatásszociológia, kárpátaljai magyar oktatási rendszer, didaktika, 

oktatáspolitika. 1995-ben nyert felvételt a Debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének „A nevelés és művelődés 

társadalmi összefüggései” című doktori program képzésére. 1998-ban megszerezte 

az abszolutóriumot, majd 2001-ben megvédte doktori értekezését. 

Az ukrajnai és azon belül a kárpátaljai magyar oktatás helyzetének 

megismerése, tudományos szintű vizsgálata aktuális és fontos témának tekinthető, 

hisz Trianon óta a kárpátaljai magyarság folyamatosan arra törekszik, hogy kiépítse 

és megtartsa anyanyelvi oktatási rendszerét, hisz ez jelenti zálogát a megmaradásnak 

az identitástudat megőrzésének. A független Ukrajna időszakának oktatás-, nyelv-, 

és nemzetpolitikai eseményei kormányonként változtak, de legfőbb prioritása mégis 

a homogén ukrán nemzetállam kiépítése, mely a nemzeti kisebbségek számára az 

asszimiláció veszélyét rejti. Ezért fontos a témakör mélyreható és történeti 

dimenziókban való vizsgálata, állandó felmérése és a folyamatok regisztrálása. 

Eddigi kutatásaiban a kárpátaljai magyar oktatási rendszer több aspektusú vizsgálatát 

végezte el, melyben a struktúra minden szereplőjének: a pedagógustársadalom, 

tanulók, szülők, vezetők és oktatási intézmények problémáit egyaránt feltárta. 

Fontosabb egyéni kutatásai: a kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás helyzete 

1944 után; a kárpátaljai magyarság továbbtanulási esélyei és lehetőségei, 

karrierkutatások; a szórványok, szórványoktatás és művelődés Kárpátalján; a 

kisebbségek kisebbsége – magyar ajkú romák oktatási helyzete Kárpátalján.  

                                                      

21 Az Intézet munkatársainak részletes szakmai önéletrajza és publikációs listája az Intézet honlapján 

tekinthető meg: http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/index.php/munkatarsak, letöltve: 2017.04.20. 
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Dr. Bocskor Andrea, a Kutatóközpont vezetője 2011 és 2014 között 

 

A Kutatóközpont tudományos munkatársa 2004-től, majd vezetője 2011 és 2014 

között. Szakterülete: imagológia, ukrán magyarságkép, ukrán-magyar kapcsolatok, 

magyar-magyar kapcsolatok, interkulturális kapcsolatok. 2014-től a Fidesz-KDNP 

európai parlamenti képviselőjeként tevékenykedik az Európai Unió parlamentjében. 

 

 

Dr. Csatáry György, a Kutatóközpont vezetője 2014-től 

 

A Kutatóközpont jelenlegi vezetője 2014-től. Szakterülete: a Rákóczi–

szabadságharc története valamint történeti-honismereti kutatások Kárpátalján. A 

szabadságharc történetét a vármegyék vonatkozásában vizsgálja. Több Rákóczi-

korral foglalkozó kötete és tanulmánya jelent meg. Magyarországi és más 

nemzetközi kutatókkal tart fenn szakmai kapcsolatot. 1980-1997 között dolgozott a 

Kárpátaljai Állami Levéltárban, mint tudományos munkatárs. 1990-ben kapott 

történelemtanári oklevelet az Ungvári Állami Egyetemen. 1999-től dolgozik a 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 2006-ban védte meg az ELTE BTK Magyar közép- 

és koraújkori Tanszékén disszertációját. 2006-ban honosította tud. fokozatát 

Ukrajnában, a történelemtudományok kandidátusa. Kutatásainak jelentős részét a 

település- és intézménytörténeten kívül a feltáratlan levéltári forrásoknak szenteli 

továbbá levéltári segédleteket fordít magyar nyelvre. 

 

 

Darcsi Karolina, kutató 

 

A Kutatóközpont tudományos munkatársa 2004-től. Szakterülete: a kisebbség, 

autonómia, önkormányzatiság és regionalitás kérdésköréhez kapcsolódik. 2002-ben 

a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát földrajz-
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történelem szakon, majd 2005-ben sikeresen elvégezte a Budapesti Corvinus 

Egyetem – Századvég Politikai Iskola mesterképzését közpolitika szakirányon, 

2006-ban szerzett abszolutóriumot a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris 

Doktori Iskolában. 

Eddigi kutatásaiban a kárpátaljai magyarság politikai helyzetének alakulását 

vizsgálta a rendszerváltás óta, különös tekintettel a rendszerváltás időszakában zajló 

autonómiatörekvésekre, az ukrán politikai és közigazgatás rendszer működésének 

sajátosságaira valamint az ukrán választási rendszer alakulásának folyamatára, külön 

hangsúlyt helyezve arra, hogy az ukrán választási rendszeren történő módosítások 

miként hatottak a kisebbségi érdekképviseletre. Kutatásaiban egyaránt foglalkozott 

a magyarok pártpreferenciáival és választói magatartásával, valamint a magyarok 

részvételével és szereplésével az eddigi ukrajnai választásokon. A helyi politizálás 

jogi és szervezeti feltételeinek, anyagi alapjainak a megismerésén, a rendszer 

sajátosságainak a bemutatásán túl a Kárpátalján működő önkormányzati képviselő-

testületek összetételét és munkáját vizsgálta. 

 

 

Dobos Sándor, kutató 

 

A Kutatóközpont tudományos munkatársa 2011-től. Szakterülete: helytörténet, a 

XX. század során végbe ment helységnév-változások Kárpátalja mai területén, 

Beregszász utca- és térnévváltozásainak vizsgálata az első hiteles említésektől 

napjainkig terjedő időszakban (XVI-XX. század). A Debreceni Egyetem Történelmi 

és Néprajzi Doktori Iskolájában 2011-től elkezdett PhD-tanulmányai keretében 

megírandó disszertációja címe: Helységnévadási politika Kárpátalján 1898 és 2010 

között. 

A Kárpát-medencében a XX. században gyorsan változtak a települések nevei. 

A térség viharos történelme során számtalan terület, település cserélt gyakran gazdát. 

A területváltozások pedig általában együtt jártak a hivatalos nyelv és ebből fakadóan 
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a településnevek módosulásával. Kárpátalja területén, mely az egykori Ung-, Bereg-

, Ugocsa- és Máramaros megyéket foglalja magába csaknem öt alkalommal történtek 

helységnév-változtatások, melyek az esetek többségében egybeestek a régióban 

történt hatalomváltásokkal. Kronológiai sorrendben az első mesterséges helységnév-

változtatásra a századforduló táján, az Osztrák Magyar Monarchia idején került sor 

az 1898–1912 között lezajlott országos helységnévrendezéskor, amikor sok 

egyelemű helységnevet megkülönböztető előtaggal láttak el. A második 

névváltoztatás a trianoni békeszerződést követően már a csehszlovák fennhatóság 

éveiben zajlott, amikor is valamennyi települést új mesterségesen kreált névvel láttak 

el. 1939 és 1944 között újabb helységnév-változtatásokra került sor, miután 

Kárpátalja ismét Magyarországhoz került, ekkor elvben a települések automatikusan 

visszakapták a csehszlovák község-névrendezés előtti neveiket, néhol a gyakorlat 

azonban helységnév-módosítást is eredményezett. A II. világháború után következett 

a negyedik tömeges helységnévreform, amikor is a szovjethatalom hivatalossá tette 

az oroszosított, majd a későbbiekben ukrán változattal is ellátott kárpátaljai város- és 

faluneveket. Sorrendben az ötödik helységnévreform a szovjet éra végén kezdődött, 

de hivatalos rangra emelése már a független Ukrajna idején következett be. Ekkor a 

helyi magyarság kezdeményezésére több kárpátaljai magyar település visszakapta az 

eredeti történelmi nevét, napjainkra csaknem félszáz, azonban még mindig számos 

helység van, amely a régi, oroszosított, illetve ukránosított nevén szerepel a hivatalos 

okmányokban. 

 

 

Dr. Molnár D. Erzsébet, kutató 

 

A Kutatóközpont tudományos munkatársa 2005-től. 2002-ben szerzett tanári 

képesítést angol-történelem szakon a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán, 

majd 2006-ban szerzett abszolutóriumot a Debreceni Egyetem Történelmi és 

Néprajzi Doktori Iskolájában. 2015. november 3-án a Debreceni Egyetem 
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Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola bizottsága előtt sikeresen megvédte doktori 

értekezését summa cum laude minősítéssel. Disszertációjának témája: Kárpátaljai 

magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1953). 

Szakterülete: Kárpátalja 1944-53 közötti története, a szovjet rendszer kiépítése 

a térségben, málenkij robot, a donbászi munkaszolgálat. Kárpátalja szovjetizálása, 

azon belül a magyar és német nemzetiségű lakosság deportálásának, a donbászi 

munkaszolgálatnak a története a Szovjetunió fennállásának évtizedeiben elsők között 

szerepelt a tabunak számító témák listáján. Annak ellenére, hogy a birodalom 

szétesésével a tiltó jelleg megszűnt, a téma mélyebb, a levéltári források hitelével 

alátámasztott kutatására vállalkozó történészek mind a mai napig számos akadályba 

ütköznek. Ennek következtében – bár az elmúlt két évtizedben jelentek meg a 

kérdéskört különböző szempontok alapján feldolgozó munkák – számos olyan 

homályos kérdés vár megismerésre, melyek feltárása, a tudományosság 

kritériumainak megfelelő vizsgálata mindeddig nem történt meg. Ez jelenti a téma 

aktualitását is, illetve az a tény, hogy az 1944-53 között történt események 

szemtanúinak, a deportálások túlélőinek megszólaltatása tekintetében a 

huszonnegyedik órában vagyunk. 

 

 

Dr. Molnár D. István, kutató 

 

A Kutatóközpont tudományos munkatársa 2014-től. Szakterülete: Kárpátalja 

népességföldrajza, geoinformatika. 2002-ben szerzett tanári képesítést angol-

földrajz szakon a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán. PhD tanulmányait a 

Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában végezte, ahol 2013-ban 

szerzett doktori fokozatot. Doktori értekezése címe – „A hatalomváltások hatása 

Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig”. 

Kevés olyan területe van Európának, mely oly sok hatalom fennhatósága alá 

tartozott a XX. század folyamán, mint a mai Kárpátalja területe. A geopolitikai 
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változásokon túl a XX. század viharos évtizedei a terület lakosságának életére is 

jelentős hatással voltak. Jelentős változások mentek végbe a terület 

népességszámában, vallási és nemzetiségi összetételében is. A hatalomváltások a 

területen általában a közigazgatási rendszer változását vonták maguk után, így 

településeket csatoltak el, vontak össze, alapítottak, vagy szüntettek meg, új 

közigazgatási határokat húztak ezért célszerű a közigazgatási rendszer változásait is 

megvizsgálni. Feladatai közé tartozik a Kárpátaljai magyarság számának, területi és 

időbeli változásainak, a változások okainak a feltárása, illetve a kapott eredmények 

geoinformatikai adatbázisba történő integrálása. 

 

 

Molnár Ferenc, kutató 

 

A Kutatóközpont tudományos munkatársa 2014-től. Szakterülete: a Munkácsi 

Görögkatolikus Egyházmegye és az északkelet-magyarországi (Ung, Bereg, Ugocsa 

és Máramaros vármegyék) nemzetiségek 19. századi története, különös tekintettel az 

1848–1849-es eseményekre. 2010-ben szerzett egyetemi szintű tanári oklevelet 

történelemből, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 2013-ban 

elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Magyar Történelem 

Doktori Programját, s ugyanebben az évben abszolutóriumot szerzett. 

Doktori disszertációjában a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1848–

1849. évi eseményeit tervezi feldolgozni. Eddigi kutatásaiban kiemelt helyen 

szerepelt a görögkatolikus egyház 19. századi történetének bemutatása. E témát a 

magyar katolikus egyház és az állam, valamint a ruszin identitás szemszögéből is 

vizsgálta. Az 1848–1849. évi magyar szabadságküzdelmek vonatkozásában – az 

egyháztörténeti témák mellett –Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék 

hadtörténetével és a régió népességének interetnikus kapcsolataival foglalkozott. 
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Pallay Katalin, kutató 

 

A Kutatóközpont tudományos munkatársa 2014-től. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán és a Munkácsi Állami Egyetemen végezte felsőoktatási 

tanulmányait tanítói szakon. Pszichológiai kutatásokat végzett a következő 

témakörben: Traumatizált gyermek az iskolában. A grafikus alkotások értékeinek és 

jelentésének vizsgálata képi kifejezéspszichológiai módszerek segítségével. Feltárta 

a rajzvizsgálat pszichológiai aspektusait, tanulmányozta a traumatizáció képi 

kifejeződését a gyermekrajzokban, valamint kisiskolások körében végzett empirikus 

vizsgálatot: A trauma reprezentációja a képi kifejezésben. A kutatás folytatódott A 

hétlépéses képelemzési módszer alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban címmel. 

Ezután pedagógiai kutatással kezdett foglalkozni Tehetséggondozás Kárpátalján 

címmel. 

Jelenleg doktori képzésre felvételizett a Debreceni Egyetem Neveléstudományi 

Karára, ahol a Budapesti Nemzetközi Előkészítő Intézet kárpátaljai végzőseinek 

karrier követését szeretné vizsgálni. 
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Fodor Emőke 

 

Kisebbségi nyelvhasználati jogok a közigazgatásban - 

Marosszentkirályi esettanulmány 
 

 

 

Bevezetés 

 

Romániai magyarként elkerülhetetlenül egy kisebbség része vagyok, egy olyan 

etnikai, kulturális és nyelvi kisebbségé, mely folyamatosan küzd a fennmaradásért, 

anyanyelve megőrzéséért, és annak nyilvános használati jogáért. 

A romániai magyar kisebbség tagjai nap, mint nap harcot vívnak a rendszerrel 

azért, hogy önmagukat anyanyelvükön fejezhessék ki, hogy érvényesíthessék 

mindazokat a jogokat, melyeket elméleti szinten biztosít nekik az állam. Ez a harc 

sokszor szélmalomharcnak bizonyul, hiszen a romániai jogrendszer igencsak 

kaotikus, ha a nyelvhasználati jogokról van szó. Sokszor a kisebbségi polgár abba a 

helyzetbe kerül, hogy bár a törvény az ő oldalán áll, a gyakorlatban nem 

érvényesítheti nyelvhasználati jogait, sőt sokszor e jogok feszegetése csak még 

hátrányosabb helyzetbe sodorja őt. 

A környezetemben tapasztalt számos kisebb-nagyobb jogsértés késztetett arra, 

hogy jobban megvizsgáljam, hogyan is néz ki a magyar kisebbség nyelvhasználati 

jogainak helyzete jelenleg Romániában. 

 Amennyiben a nyelvhasználati jogokat akarjuk vizsgálni először is tisztában 

kell lennünk az úgynevezett jogi kerettel mely mindazokat a jogszabályokat foglalja 

magában melyek valamilyen mértékben tartalmaznak előírásokat a kisebbségek 

nyelvhasználatával kapcsolatban. Romániában számos jogszabály rendelkezik 

ezekkel a jogokkal kapcsolatban, biztosítva a nyelvhasználatot több fórumon is, 

bizonyos feltételek betartása mellett. Így hát az lehet az első benyomás, hogy 
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Románia mindent megtesz azért, hogy a területén élő kisebbségek nyelvhasználati 

jogai minél jobban érvényre juthassanak, ami elméleti szinten valóban így van. Ezért 

fontos továbbmenni és megnézni mi van a jogszabályok mögött, azaz hogyan 

történik azok konkrét gyakorlatba ültetése, hiszen egy mélyrehatóbb vizsgálattal egy 

teljesen más képet kapunk. 

A közigazgatásban előforduló nyelvhasználati jogok szempontjából 

leglényegesebb jogszabályokról két szinten kell beszélnünk. Először is beszélhetünk 

egy európai szintről illetve van számos olyan belső jogszabály mely a kisebbségi 

nyelvhasználati jogokkal kapcsolatban tartalmaz előírásokat nemzeti szinten.  

Előbbi kategóriában mindenképp meg kell említeni az Európa Tanács 

Keretegyezményét a Nemzeti Kisebbségek Védelméről, mely 1995-re datálható, 

valamint az EBESZ nyilatkozatok kisebbségi jogokat érintő részeit és az EBESZ 

Kisebbségi Főbiztos intézményének létrehozását (1992). Európai szinten azonban 

mégis csak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (továbbiakban 

Nyelvi Charta) számít a legfontosabb dokumentumnak, annak ellenére, hogy a 

Charta célja elsősorban a kisebbségi nyelvek, mint az európai kulturális örökség 

részének a védelme és nem a kisebbségi jogok biztosítása. A Charta célja tehát a 

kevésbé használt, veszélyeztetett nyelvek megóvása a többnyelvűség és 

multikulturalitás eszméinek jegyében.  

A Charta szerkezeti szempontból három részre oszlik. A harmadik részben 

találjuk azokat a területeket, melyek számára a Charta nyelvhasználati jogokat 

biztosít. Ilyen például az oktatásügy, igazságszolgáltatás, kultúra, közigazgatás stb. 

Az adminisztratív szférában biztosított nyelvhasználati jogokat a Charta 10. cikke 

tartalmazza. Ilyen jogok például: a kapcsolattartásért felelős köztisztviselőknek 

ismerniük kell a kisebbség nyelvét is, a kisebbségi polgároknak lehetősége legyen 

szóbeli és írásbeli kérelmek benyújtására anyanyelvükön, anyanyelven történő 

információszolgáltatás lehetősége a kisebbségi személyek számára stb.  

Románia 1995-ben írta alá a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartáját azonban csak 2007-ben ratifikálta azt, a 2007/282 törvény által. A 
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ratifikációs törvény 2. cikkében a Románia által elismert kisebbségi nyelveket 

találjuk felsorolva, köztük a magyar nyelvet is. A törvény 5. cikkelyében a Charta 

III. részéből átvett kötelezettségeket találjuk, az e pont kitér a magyar nyelvet illető 

kötelezettségekre: pl. oktatás, közigazgatás, jog, kultúra stb. területén. Azonban 

érdekes módon a ratifikációs törvény 9. cikknek megfelelően a román állam csak a 

215/2001-es helyi közigazgatási törvényben foglaltak szerint fog eljárni ami a Charta 

10. cikkét illeti. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a közigazgatás terén 

Románia tulajdonképpen nem vállalt semmit pluszban a nyelvi Charta ratifikálása 

által. 

A kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos belső jogszabályokat illetően 

mindenképp meg kell említenünk Románia alaptörvényének 2003-ban módosított 

változatát. Az alaptörvény különböző cikkeiben számos helyen utal a nemzeti 

kisebbségekre illetve ezek bizonyos jogait is rögzíti.  

Az adminisztrációban biztosított nyelvi jogok szempontjából legjelentősebb 

jogszabály azonban a már említett 2001. évi 215. törvény mely további jogokat 

biztosít a közigazgatásban azon kisebbségek számára, melyek elérik a 20 %-os 

küszöböt egy adott közigazgatási egységen belül. 

A 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény által biztosított legfontosabb 

nyelvi jogok: az anyanyelv szóbeli és írásbeli használata a kisebbségek számára 

azokban a közigazgatási vagy dekoncentrált államigazgatási intézményekben, 

melyek olyan közigazgatási egységekben találhatók, ahol a kisebbség meghaladja a 

20%-t. A helyi tanács ülések napirendi pontjainak a kisebbség anyanyelvén való 

nyilvánosságra hozatala, azokban a helyi tanácsokban ahol a tanácsosok legalább 

egyötöde egy nemzeti kisebbséghez tartozik, ezen képviselők a tanácsüléseken 

anyanyelven is felszólalhatnak. A kapcsolattartással foglalkozó személyeknek 

ismerniük kell az illető kisebbség anyanyelvét; a közérdekű közlemények 

publikálása az adott kisebbség anyanyelvén is, a települések és a helyi közigazgatási 

intézmények elnevezése az illető kisebbség anyanyelvén is meg kell jelenjenek. 
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Röviden összefoglalva ezek a legjelentősebb jogszabályok melyek direkt 

módon érintik a romániai magyar kisebbséget illetve ennek nyelvi jogait. Ezek 

ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a nyelvi jogok érvényesülésének problémáját 

vizsgálhassuk, hiszen e jogszabályok jelentik a kiindulópontot, nélkülük nem 

kutathatjuk sem intézményes keret meglétét sem az érintett kisebbséghez tartozó 

egyének hozzáállását a kérdéshez.  

 E jogi keret ismeretében kíváncsi voltam, hogyan nyilvánulnak meg a 

jogszabályok által biztosított nyelvhasználati jogok a gyakorlatban ezért úgy 

döntöttem készítek egy saját kis felmérést. Kutatásom során elsősorban a 

közigazgatásban biztosított nyelvhasználati jogok érvényesülését vizsgáltam. 

Szerettem volna megvizsgálni azt, hogy melyek azok a nyelvhasználati jogok, 

melyek valóban érvényesülnek a helyi adminisztrációban, illetve melyek azok a 

területek, melyeket még fejleszteni kell. 

 

 

Esettanulmány 

 

Kutatásom helyszíne szülőfalum, Marosszentkirály. A Marosvásárhely közvetlen 

közelében elhelyezkedő község, a legfrissebb adatok szerint 7489 főt számlál 

magában, melyből több mint 4600 fő román-, 2254 fő magyar-, 312 fő roma illetve 

más, ismeretlen etnikumú személy.22 A magyarok aránya tehát eléri a községen belül 

a 20%-os küszöböt,23 mely ahhoz szükséges, hogy a jogszabályok által biztosított 

közigazgatásbeli nyelvhasználati jogok érvényesülhessenek.  

A fenti célok elérése érdekében vizsgálatom során a következő módszertant 

alkalmaztam: egyrészt, interjút készítettem a Polgármesteri Hivatal néhány fontos 

alkalmazottjával, akiktől azt szerettem volna megtudni, hogyan viszonyul az 

                                                      
22 A 2011-es népszámlálási adatoknak megfelelően,  http://www.mures.insse.ro/phpfiles/Mures_RPL_2011 

_Comunicat_date_definitive.pdf. Letöltés: 2016.11.23 
23 Pontosabban 30.11%-ot. 

http://www.mures.insse.ro/phpfiles/Mures_RPL_2011%20_Comunicat_date_definitive.pdf
http://www.mures.insse.ro/phpfiles/Mures_RPL_2011%20_Comunicat_date_definitive.pdf
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intézmény a nyelvi jogok kérdéséhez, mennyire jelent prioritást számukra ezek 

biztosítása, illetve hogyan zajlik ez a gyakorlatban az intézményen belül. Másrészt 

megfigyelést végeztem a Hivatal épületében mely kiterjedt a hirdetőtáblán található 

hirdetések nyelvének megfigyelésére, a hivatalon belül található egyéb feliratok 

nyelvének megfigyelésére, valamint végeztem egy saját kísérletet is, ami arra 

irányul, hogy kiderítsem, hogyan tudja valaki szóban, magyar nyelven megértetni 

magát a marosszentkirályi polgármesteri hivatal dolgozóival. 

Kutatásom első lépéseként sikerült kideríteni, hogy a marosszentkirályi 

polgármesteri hivatalnak 18 dolgozója van, amiből mindössze hárman beszélik 

(hajlandóak beszélni) a magyar nyelvet. Ez arányaiban nagyon kevés, főleg ha azt 

nézzük, hogy a marosszentkirályi magyarok aránya 30% így ez a tény mindenképp 

kihat a magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak biztosítására is, gyakorlati 

akadályokat gördítve annak útjába. 

Kutatásom során azonban csak két hivatali alkalmazottat kérdeztem meg 

mivel csak ketten töltenek be olyan pozíciót, amely által részt vesznek valamilyen 

formában a kisebbségi nyelvhasználati jogok biztosításában. Első lépésként interjút 

készítettem ezekkel a személyekkel, mert szerettem volna látni, hogy belülről ők 

miként látják a vizsgált problémát. Interjúalanyaim tehát: a község alpolgármestere, 

illetve a polgármesteri hivatal pénztárosa. Ők azok a személyek, akik nap mint nap 

emberekkel dolgoznak, a lakosok különböző problémáikkal fordulnak hozzájuk, így 

őket találtam a legalkalmasabb információ forrásnak. 

Kutatásom során fény derült arra is, hogy amennyiben egy marosszentkirályi 

magyarajkú lakos belép a polgármesteri hivatalba és információért folyamodik, azzal 

kell szembesülnie, hogy az ott dolgozó alkalmazott, akivel a hivatal épületébe való 

belépéskor elsőként találkozik (tekintve az iroda elhelyezkedését),  nem beszéli, sőt 

nem is érti a magyar nyelvet, tehát az illető kénytelen a román nyelvre váltani 

amennyiben meg akarja értetni magát.24 

                                                      

24 Ezekhez az információkhoz saját kísérletem során jutottam: A Hivatalba érkezve az információs pulthoz 

lépve magyarul kezdtem érdeklődni arról, hogy hol találom az alpolgármester úr irodáját. Az ott dolgozó 
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Azonban amennyiben az adott polgár nem először jár a hivatalban tudja, hogy 

ki az a személy akihez fordulhat gondjaival, általában a két magyarul beszélő 

alkalmazott egyikét próbálják meg elérni. Erre az egyik interjúalanyom külön 

felhívja a figyelmemet, hiszen saját bevallása szerint ő az a személy, akihez 

fordulnak nem csak a polgárok, de a kollégák is, amennyiben magyar nyelvre le kell 

valamit fordítani. 

Amennyiben azonban valaki nem tudja kihez kell fordulni és egyszerűen csak 

megszólal magyarul megtörténhet, hogy értetlenül néznek rá és jobb esetben a 

magyarul beszélő kollegáik egyikéhez irányítják, rosszabb esetben előbb 

megjegyzéseket is tesznek arra, hogy miért nem beszéli az ország hivatalos nyelvét.25 

Vannak tehát olyan alkalmazottjai is a polgármesteri hivatalnak, akik kifejezetten 

ellenségesen viszonyulnak a magyar nyelvet beszélőkhöz és ezzel a magyar 

alkalmazottak is tisztában vannak.  

Az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások a román hivatalnokok részéről 

kihatással vannak az amúgy is gyenge lábakon álló szóbeli magyar nyelvhasználatra, 

hiszen az a magyar marosszentkirályi lakos, aki ilyennel szembesül, jó eséllyel 

elbátortalanodik anyanyelve további használatától a közintézményekben. 

Továbbá az interjúkból kiderül az is, hogy a marosszentkirályi magyarok nagy 

része beszéli a román nyelvet, ezért a polgármesteri hivatalban már eleve azt 

használja. Véleményem szerint ez arra utal, hogy a magyar lakosok biztosabbnak 

találják a román nyelv használatát, hiszen így biztosan megértik őket és a hivatalon 

belül bárkihez fordulhatnak gondjaikkal. A pénztáros hölgy (egyik interjúalanyom) 

kijelentése szerint van, aki „..tiszteletből románul szólal meg...” mivel tudja, hogy az 

adott közhivatalnok nem beszél magyarul. Szerintem ennek oka az, hogy a magyar 

lakosok előbbre helyezik jó viszonyukat a hivatal dolgozóival, nem akarnak 

                                                      

hölgy értetlenül nézett rám, majd a nevet felismerve románul visszakérdezett, hogy az illetőt keresem e. 

Ekkor kénytelen voltam román nyelvre váltani és így már útbaigazítást is kaptam. 
25 Egyik interjúalanyom elmondása szerint. 
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konfliktusba keveredni ezekkel így inkább kompromisszumot kötnek, és habár 

fontos számukra anyanyelvük használata mégis inkább a román nyelvet választják. 

A szóbeliség terén tehát azt tapasztaltam, hogy a nagyon kisszámú magyarul 

beszélő alkalmazott megléte rányomja bélyegét az ügyintézésre. Továbbá kiderült az 

is, hogy a magyar nyelvhasználatra főleg az idősek tartanak igényt. Elmondható 

tehát, hogy valamelyest érvényesülnek a szóbeli nyelvhasználati jogok azonban ez 

többnyire spontán jellegű, nincs egy jól kidolgozott rendszer, ami alapján ezek a 

jogok biztosítva lennének. 

Az írásbeli nyelvhasználat terén azonban még nagyobbak a hiányosságok. 

Kutatásom során kiderült, hogy a hivatalban nincsenek magyar vagy kétnyelvű 

formanyomtatványok. Az alpolgármester által elmondottak szerint ennek fő oka a 

kisszámú magyar munkatárs. Nem jut mindenre idő.  

Az interjúalanyok által elmondottak alapján a alpolgármester az, aki a magyar 

nyelven beadott kérelmeket átnézi és magyarul válaszol rájuk, de amennyiben 

továbbítani kell őket lefordítja román nyelvre. Ebből azt a következtetést vontam le, 

hogy amennyiben az elbíráló személy nem magyar anyanyelvű, szükséges az irat 

lefordítása. Ennek véleményem szerint két oka lehet: 1.) Az elbíráló személy nem 

értené meg az adott dokumentumban foglaltakat, így a fordítás elengedhetetlen 2.) 

Létezik egy státuskülönbség a kisebbség által beszélt magyar nyelv, illetve a román 

nyelv között, tehát az elbírálás kimenetele is függhet attól, hogy a dokumentum 

milyen nyelven íródott. 

Ami a közérdekű információk kétnyelvű nyilvánosságra hozatalát illeti, az 

alpolgármester szerint a szándék megvan viszont itt is gondot jelent a magyarul 

beszélő alkalmazottak hiánya. Másik interjúalanyom szerint az informálás magyar 

nyelven leginkább online történik, ami viszont hátrányt jelent az idősebb 

generációnak, aki nem jártas az internet világában.  

Igyekeztem utánajárni ezeknek az információknak. Kutatásaimból kiderült, 

hogy a község hivatalos weboldala teljességgel román nyelvű tehát itt aligha történik 

kétnyelvű tájékoztatás. Valamivel jobb a helyzet a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
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facebook oldala esetében, ahol találtam néhány kétnyelvű hirdetést is, azonban 

többségében itt is csak románul jelennek meg a közérdekű információk. A 

marosszentkirályi magyarok legfőképpen az alpolgármester facebook oldalán 

keresztül tájékozódhatnak magyarul a faluban történő fontos eseményekről, 

tudnivalókról. 

A Hivatal épületében található hirdetőtábla esetében is hasonló a helyzet. 

Annak ellenére, hogy ez az a felület mely minden érdeklődő számára elérhető kortól 

és internetkapcsolattól függetlenül, az információk zöme itt is kizárólag román 

nyelven jelenik meg. Mindössze egyetlen ellenpéldát sikerült találnom.  

Elmondható tehát, hogy a magyar kisebbség anyanyelven történő informálása 

terén is vannak hiányosságok, hiszen a facebook mint információforrás nem 

mindenki számára elérhető és a hirdetőtáblán elenyésző a kétnyelvű hirdetések, 

információk száma. Ugyanakkor, személyes megfigyelésem alapján ez a terület 

kiemelt fontosságú az alpolgármester számára. Az alpolgármester online felületen 

nagyon aktív és igyekszik saját facebook oldalán minél több közérdekű információt 

magyarul is közzé tenni.  

Végezetül alanyaimtól azt is megkérdeztem, hogy szerintük hogyan viszonyul 

a marosszentkirályi lakosság a kérdéshez, illetve ismerik e nyelvi jogaikat. A 

válaszokból az derül ki, hogy igény leginkább a magyar nyelv szóbeli használatára 

van, hiszen az írásbeliség körülményesebb, de amennyiben biztosítva van szívesen 

fogadott. Egyik alanyom válaszaiból kiderül, hogy a marosszentkirályi magyarok 

nincsenek teljeséggel tisztában jogaikkal, a 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 

mint olyan, nem ismert a számukra, de vannak bizonyos elvárásaik a hivatal 

dolgozóitól elsősorban ami a magyar nyelv ismeretét illeti. Ugyanakkor elmondható, 

hogy sok esetben a polgármesteri hivatal alkalmazottjainak is nehézséget jelent a 

törvény értelmezése, kevés információ áll rendelkezésükre, arra vonatkozóan, hogy 

milyen esetben használható a magyar nyelv. 
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Következtetések 

 

Kutatásom során tehát leginkább a 215/2011-es helyi közigazgatási törvény 

magyar kisebbségre vonatkozó intézményes megnyilvánulását vizsgáltam a 

Marosszentkirályi Polgármesteri Hivatalban és erről kérdeztem interjúalanyaimat is.  

A begyűjtött információkból arra a következtetésre jutottam, hogy az elmélet 

és a gyakorlati megvalósítás között itt is jelentős eltérések vannak. A szóbeli nyelvi 

jogok nagyjából érvényesülnek amennyiben az illető személy tudja kihez forduljon. 

A kijelentett szándék tehát megvan a két magyarul beszélő közhivatalnok részéről, 

de ők is bevallják, hogy túl kis számban vannak ahhoz, hogy 100%-ban biztosítani 

tudják a szóbeli jogok érvényesülését. 

Ami az írásbeliséget illeti, következtetéseim tükrözik az országos felmérések 

eredményeit.26 Marosszentkirályon is ez a terület a legproblémásabb. Az 

alpolgármester úrral készített interjú során többször is elhangzik, hogy magyar 

nyelvet beszélő személyzet hiány van. Ezt nevezi meg fő indoknak arra, hogy az 

írásbeli jogok garantálása korlátozott. Mint kiderül a magyar nyelven benyújtott 

hivatalos okiratok száma igen csekély és ezekre a válasz is csak akkor érkezik 

magyarul, ha az alpolgármester úr hatásköre a válaszadás, sőt amint már említettem 

a beadott dokumentumokat is gyakran le kell fordítani románra. Ez tehát nem egy 

járható út, illetve sokkal körülményesebb mintha a román nyelvet használnánk. 

Formanyomtatványokról is alig beszélhetünk, melyet szintén az idő- valamint 

magyarul beszélő személyzet hiányával indokolnak. Kétségtelen, hogy a magyarul 

tudó személyek alkalmazása megoldaná a problémát, azonban a törvény nem 

kötelezi a polgármesteri hivatalokat, hogy olyanokat alkalmazzanak, akik magyarul 

is beszélnek.  

                                                      
26 Toró Tibor: A magyar nyelv használata az erdélyi polgármesteri hivatalokban. Egy kutatás tanulságai. 

Nyelv (használat) a gyakorlatban konferencia, Budapest, 2015. 

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által végzett felmérés, következtetéseiért továbbá lásd: Horváth István: 

Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában. Magyar Tudomány, 2009. november. 



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézethez beérkezett nyertes esszépályázatok 

104 

 

Amint azt bemutattam a közérdekű információk magyar nyelvű közlése talán 

az a terület, melyre az alpolgármester úr leginkább fókuszál. Itt is akadnak azonban 

gondok, hiszen ez az információközlés szinte kizárólag csak a facebook-on keresztül 

valósul meg ezért a magyar lakosság egy részéhez szinte egyáltalán (létezik néhány 

kétnyelvű plakát is faluszerte) nem juthatnak el ezek az információk.  

Ami a nyelvi jogokról való tájékozottságot illeti, amint azt bemutattam, a 

hivatal dolgozói úgy látják, hogy a marosszentkirályi magyar lakosság nincs teljesen 

tisztában jogaival. Ennek vizsgálatára a kutatás folytatásában szeretnék sort keríteni. 

Összességében elmondható, hogy Marosszentkirály helyzete, eddigi 

kutatásaim alapján nem kiemelkedő, azonban néhány nyelvi jogot mégiscsak sikerül 

érvényre juttatni. Megfigyeléseim alapján a magyar lakosság számára megfelelő az 

adott helyzet, vagy ha nem is az, nincsenek ennek megváltoztatására irányuló 

határozott kérések, megnyilvánulások. Ennek hiányában a közigazgatási hivatalban 

sem születnek komoly előrelépések inkább egy tűrhető szint fenntartása a cél így 

elkerülve az esetleges konfliktushelyzetek kialakulását is a román többséggel. 

A jövőben kutatásomat szeretném tovább vinni, hogy egy még pontosabb 

képet kapjak a marosszentkirályi helyzetről. Ennek érdekében szeretném a 

továbbiakban megfigyelni a szociolingvisztikai hatást, ami alatt a magyar kisebbség 

nézőpontját, hozzáállását értem: ismerik-e jogaikat, hajlandóak-e élni velük stb.  

Továbbá szeretném megvizsgálni a marosszentkirályi nyelvi tájképet is tehát 

a magyar nyelv vizuális megjelenését a faluban, plakátokon, cégtáblákon, stb. hiszen 

ez is a lakosság hozzáállását tükrözi, sőt ez alapján a magyar nyelv román nyelvhez 

való viszonyát is vizsgálhatom fényt derítve az esetleges státuskülönbségekre. 
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Dénes Hunor Levente 

 

A kétnyelvűség kérdése Erdély, Partium és Bánság településein a közigazgatás 

aspektusából 

 

mottó: „Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”  

(Szent István király intelmei) 
 

 

 

A múltban és a jelenben is minden bizonnyal statisztikai adatokkal is alátámasztható 

az a jelenség, mely szerint a mindenkori állam nyelvpolitikai aktivitása, valamint az 

állam területén jelen lévő regionális vagy kisebbségi nyelvek használatára irányuló 

társadalmi és politikai aktivitás homorú-domború viszonyban vannak egymással. 

„Egy adott nyelv elsőbbségének, kötelező használatának tudatos előtérbe helyezése 

magával hozta más nyelvek háttérbe szorítását, esetleg gyakorlatuk megtiltását”.27 

Dolgozatom célja bepillantást nyújtani az említett területeken élő nemzeti 

kisebbségek anyanyelv-használati jogának megvalósíthatóságába a jelenleg 

hatályban lévő jogszabályok fényében. Lévén, hogy Romániában jelenleg nem 

létezik egy egységes, átfogó és többértelműséget kizáró sarkalatos jogszabály a 

kisebbségek anyanyelvhasználatát illetően, az erre a kérdésre kíváncsi személyek 

arra kényszerülnek, hogy több jogszabályt átvizsgáljanak a vonatkozó rendelkezések 

megleléséhez. Megjegyezném, hogy egy ilyen jellegű törvény, hosszas politikai 

huzavona után sem került elfogadásra. 

 Jelen dolgozat keretei meghaladják egy átfogó és kimerítő vizsgálat és 

szemléltetés létrehozását, éppen ezért arra szeretnék törekedni, hogy a jelentősebb 

jogszabályok által lefektetett jogi normákat és azok alkalmazhatóságát ismertessem. 

                                                      

27 Dr. Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban. Tíz év kutatásainak összegzése. 

Kézirat. 2014. 



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézethez beérkezett nyertes esszépályázatok 

106 

 

 Megjegyezném, hogy dolgozatom címében akaratlagosan hagytam ki a 

„régió” kifejezést, ugyanis a régiósítás éppen azon nagy port kavaró témák egyike a 

21. század Romániájában, amelyek tekintetében mindmáig nem jött létre szocio-

politikai konszenzus, és lévén, hogy Romániában jelenleg nem léteznek különleges 

jogállású területek, a hatályos jogszabályokat ugyanúgy tiszteletben kell(ene) tartani 

mind Bukovinában, mind Szilágyságban, vagy éppenséggel Barcaságban. Ebből 

adódóan, nem lelhető fel rendelkezési diszkrepancia Erdély, Bánság és Partium 

között, ami az anyanyelvhasználatot illeti, jóllehet a különböző területi-

közigazgatási egységek is rendelkeznek bizonyos jogalkotási hatáskörrel, ez azonban 

erre a kérdésre nem vonatkozik, hiszen az evidens centralizáló intézkedések ezt 

lehetetlenné is teszik. 

 Továbbá megjegyezném, hogy tulajdonképpeni de jure kétnyelvűségről nem 

beszélhetünk a jelenlegi román közigazgatásban, ami szóba jöhet az egy esetleges 

többnyelvűség, hiszen Romániában a magyar nyelvnek semmilyen jogszabály nem 

biztosit különleges jogállást, lévén, hogy a törvények legjobb esetben nemzeti 

kisebbségeket említenek, a magyar nyelvet a törvényhozó nem tartotta külön 

említésre érdemesnek. 

 

 

I. Rövid utalás néhány vonatkozó nemzetközi jogforrásra 

 

Mielőtt bemutatnék konkrét román jogszabályokba foglalt rendelkezéseket, rá 

szeretnék világítani néhány nemzetközi rendelkezésre is, melyek alkalmazását a 

román állam is vállalta, hozzátéve, hogy az ilyen jellegű nemzetközi jogforrások 

általában egy minimum vállalási küszöböt tűznek ki célul, meghagyva a lehetőséget 

az aláíró felek számára egy átfogóbb és magasabb szintű kisebbségvédelemre. 

 1995-ben megszületett a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek 

védelméről, melynek tiszteletben tartása Románia számára is kötelező, hiszen az 

1995. évi 33. sz. törvénnyel ratifikálta is. 
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 A Keretegyezmény 10. cikkének 2. pontja így rendelkezik: „a nemzeti 

kisebbséghez tartozó személyek által hagyományosan, vagy jelentős számban lakott 

területeken, amennyiben azok a személyek úgy kívánják, vagy az ilyen kívánság 

megfelel a valóságos szükségnek, a Felek erőfeszítéseket tesznek arra, hogy 

biztosítsák – lehetőség szerint - e személyek és a közigazgatási hatóságok közötti 

kisebbségi nyelv használatát elősegítő feltételeket.” 

 A fenti rendelkezés, amint az első olvasatra is kiviláglik, meglehetősen 

megengedő, szankciót elő nem író, ellenben a kisebbségvédelem széles spektrumát 

kínálja. Kiemelném, hogy az említett szöveghely vagylagosan beszél az adott 

kisebbséget megillető nyelvhasználati jogról annak tekintetében, hogy az adott 

területen jelentős számban élnek hozzá tartozó személyek, vagy hagyományosan 

lakják az adott települést. Személyes véleményem szerint ez utóbbi arra az esetre is 

vonatkozik, amikor noha a jelenben ez a szám nem bizonyul mérvadónak, az adott 

település történelme és hagyományai szervesen kapcsolódnak az adott kisebbség 

múltjához is. A megfogalmazás nem tartalmazza a jelentős szám definícióját, így 

nagyvonalúan a szerződő felekre bízza annak értelmezését. 

 A Keretegyezmény 11. cikkének 3. pontja előírja: „Olyan körzetekben, 

amelyek hagyományosan nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által jelentős 

számban lakottak, a Felek törekedni fognak arra, hogy jogrendszerük keretében, 

beleértve, ahol helyénvaló a más Államokkal való megállapodásokat, és figyelembe 

véve sajátos körülményeiket, a hagyományos helységneveket, utcaneveket és egyéb, 

a közösség számára szánt földrajzi megjelöléseket a kisebbség nyelvén is kiírják, ha 

megfelelő igény van ilyen jelzésekre.” 

 Ennél az előírásnál már aláhúznám, hogy a jogalkotási hatáskör nemcsak a 

helységnevekre, hanem az utcanevekre és földrajzi megnevezésekre is vonatkozik, 

és előre jelezném, hogy a román törvényhozó nem látta jónak rendelkezni világosan 

mindhárom fogalom, csupán a helységnevek tekintetében, ebből kifolyólag pedig a 

Keretegyezmény nagyvonalú alkalmazása igen ritka Romániában. 
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Noha az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magára vállalta a 

Keretegyezményben lefektetett jogok tiszteletben tartásának, illetve az abból adódó 

kötelezettségek végrehajtásának figyelemmel követését, ezeknek számonkérése sok 

esetben elmaradt. 

A következő nemzetközi jogi norma, melyre hivatkozni szeretnék, az a 

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, melyet Románia aláírt és 

ratifikált is. Ennek különösképpen a 10. cikke érdekes jelen dolgozat szempontjából, 

mely a közigazgatási hatóságokról és a közszolgálati szervekről rendelkezik:  

1. „Az állam azon közigazgatási kerületein, ahol a regionális vagy kisebbségi 

nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedéseket indokolja, a Felek a 

nyelvek mindegyike helyzetének megfelelően, abban a mértékben, ahogy az 

ésszerűen lehetséges, vállalják, hogy i.) gondoskodnak arról, hogy a közigazgatási 

hatóságok a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják; vagy ii.) 

gondoskodnak arról, hogy a közösséggel kapcsolatban álló tisztviselőik a regionális 

vagy kisebbségi nyelveket használják azokkal a személyekkel fennálló 

kapcsolataikban, akik hozzájuk ezeken a nyelveken fordulnak; vagy iii.) 

gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók szóbeli 

és írásbeli kérelmeket ezeken a nyelveken nyújthassanak be, és választ is ezeken a 

nyelveken kapjanak; vagy iv.) gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy 

kisebbségi nyelveket használók írásbeli és szóbeli kérelmeket ezeken a nyelveken 

nyújthassanak be; vagy v.) gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi 

nyelveket használók jogérvényesen nyújthassanak be ilyen nyelvű dokumentumot; 

b. széles körben használt közigazgatási szövegeket és formanyomtatványokat a 

lakosság számára, regionális vagy kisebbségi nyelveken, illetve kétnyelvű 

változatokban tesznek közzé; c. megengedik, hogy a közigazgatási hatóságok 

dokumentumokat regionális vagy kisebbségi nyelven készítsenek.” 

2. Azon helyi és regionális hatóságokat illetően, melyek területén a regionális 

vagy kisebbségi nyelveket használók száma az alábbi intézkedéseket indokolja, a 

Felek vállalják, hogy megengedik és/vagy bátorítják: a.) a regionális vagy kisebbségi 
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nyelvek használatát a regionális vagy helyi közigazgatásban; b.) a regionális vagy 

kisebbségi nyelveket használóknak azt a lehetőséget, hogy szóbeli vagy írásbeli 

kérelmeket ezeken a nyelveken nyújthassanak be; c.) a regionális testületek hivatalos 

dokumentumaikat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is közzé tegyék; d.) a helyi 

testületek dokumentumaikat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is közzé tegyék; 

e.) hogy a regionális testületek közgyűlési vitáiban a regionális vagy kisebbségi 

nyelveket használják, ami azonban nem zárja ki az állam hivatalos 

nyelvének/nyelveinek használatát; f.) hogy a helyi testületek közgyűlési vitáiban a 

regionális vagy kisebbségi nyelveket használják, ami azonban nem zárja ki az állam 

hivatalos nyelvének/nyelveinek használatát; g.) a helyneveknél a regionális vagy 

kisebbségi nyelveken hagyományos és helyes formák használatát vagy elfogadását, 

ha szükséges a hivatalos nyelv(ek) szerinti elnevezésekkel együttesen használva.  

3. A közigazgatási hatóságok vagy az ő nevükben tevékenykedő más 

személyek által működtetett közszolgálati szerveket illetően a Szerződő Felek a 

regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának területein e nyelvek mindegyike 

helyzetének megfelelően, abban a mértékben, ahogyan az ésszerűen lehetséges, 

vállalják, hogy a.) gondoskodnak arról, hogy használják a regionális vagy kisebbségi 

nyelveket a szolgáltatások nyújtásakor; vagy b.) megengedik a regionális vagy 

kisebbségi nyelveket használóknak, hogy kérelmet ezeken a nyelveken terjesszenek 

elő, és úgy is kapjanak rá választ; vagy c.) megengedik a regionális vagy kisebbségi 

nyelveket használóknak, hogy kérelmet ezeken a nyelveken terjesszenek elő. 

4. Az 1., a 2. és a 3. bekezdések közül általuk elfogadott rendelkezések 

végrehajtására tekintettel a Felek vállalják, hogy az alábbi intézkedések közül egyet 

vagy többet meghoznak: a.) az esetleges szükséges fordítás vagy tolmácsolás; b.) 

elegendő számú köztisztviselő és más közalkalmazott foglalkoztatása, és ha 

szükséges, képzése; c.) azoknak az igényeknek a lehetséges mértékű kielégítése, 

melyek arra irányulnak, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának 

területein a regionális vagy kisebbségi nyelvet ismerő köztisztviselőket nevezzenek 

ki. 
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A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a Nemzeti 

Kisebbségek védelmének Európai Keretegyezménye, egymásnak nem alternatívái, 

hanem komplementer szerződések28 és Romániának mindkettőt alkalmaznia kell.  

Ennek ellenére - és ez nem csak Romániára jellemző - a kisebbségvédelem 

nemzetközi jogi intézményrendszerének újjáépülése során megfigyelhető, hogy az 

államok jelentős része húzódozik, az ún. kisebbségi jogok nemzetközi szintű 

garantálásának elfogadásától. A kisebbségvédelem továbbépülése szempontjából 

irányadó az a szabály, hogy az univerzális szinttől a regionálison át, a bilaterálison 

keresztül az alkotmányjogihoz eljutva a szabályozás pontosítható és akár egyre 

„keményebb” formákat ölthet, a belső jog bármikor nagyvonalúbb lehet, mint a 

nemzetközi jog.29 

Amint az látható, az említett jogforrásokban vagy nemzeti kisebbségről, vagy 

regionális, vagy kisebbségi nyelvekről van szó. Ám vessünk egy pillantást röviden 

arra, hogy hogyan értelmezhető a „kisebbség” kifejezés. 

 A kisebbségi joggal foglalkozó tanulmányok, nemzetközi konvencióterveze-

tek jó ideje kísérleteznek azzal, hogy a kisebbség minél elfogadhatóbb definícióját 

kidolgozzák, de mindeddig nem sikerült általánosan elfogadott, egységes meghatá-

rozást találni. 

Egyik definíciókísérlet a Hugo Wintgensé 1930-ból, a „Nemzetek szövetsége” 

idejéből: „Az általános nemzetközi kisebbségi jog értelmében a kisebbségek olyan 

lakosai valamely országnak, akik nemzetiségük, nyelvük vagy vallásuk tekintetében 

különböznek az illető állam lakosságának többségétől, tudatában vannak kisebbségi 

voltuknak, és megvan bennük az az akarat, hogy megóvják népi, nyelvi vagy vallási 

sajátosságukat.”30 

                                                      
28 Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Budapest: Osiris Kiadó. 2006 

29 Idem, 327. o. 
30 Kővágó László: Kisebbség, nemzetiség, Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 1978, 61.  
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Ugyancsak 1930-ból származik Charles de Visscher meghatározása: „A ki-

sebbség a szó szoros értelmében egy csoportból alakult, amely történelmileg megha-

tározott területen él, hagyományosan és tudatosan szembeállít bizonyos megkülön-

böztető jegyeket annak az államnak alapvető tömegével, amelyhez tartozik. Ezek a 

megkülönböztető jegyek változó elemekből tevődnek össze: hol a faj, hol a vallás, 

hol pedig a nyelv az, amely a kisebbségnek normális egységet biztosít, amelyet az a 

népesség többi részével szembeállít.”31 

 Egy másik értelmezés szerint: „objektív szempontból a kisebbség egy szám-

ban alulmaradó csoport, amely semmi hatalmi állást nem foglalhat el a társadalom-

ban, vagy legalábbis nem lényegeset, ezen felül olyan nemzeti, etnikai, nyelvi vagy 

vallási ismertető jegyei vannak, amelyek által a lakosság többi részétől különbözik. 

A szubjektív elem pedig feltételezi a kisebbséghez tartozók szolidaritási érzését, ami 

a jellegzetes objektív ismertetőjegyek megóvására irányul.”32 

 Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága keretén belül működő, a diszkrimináció 

leküzdésére és a kisebbségek védelmére szakosodott albizottság tagjai úgy vélték, 

hogy egy szubjektív feltétel megvalósulására is szükség van, amit úgy lehet 

definiálni, mint „egymás közötti szolidaritási érzést, amelyet, ha közvetetten is, de 

egy közösségi fennmaradási, túlélési vágy indokol, és amelynek célja a tényleges és 

jogi egyenlőség elérése a többséggel szemben.”33 

Asbjorn Eide (szintén ENSZ-szakértő) 1993-ban így definiálja a fogalmat: „A 

kisebbség olyan személyek csoportja, akik egy szuverén államban élnek, létszámuk 

az ország népességének felénél kevesebb, és közösen vonatkoznak rájuk azok az et-

nikai, vallási és nyelvi ismérvek, amelyek őket a népesség többi részétől 

megkülönböztetik.”34 

                                                      

31Ibidem 
32 Moser, Ester: Volksgruppenrecht. Minderheitenschutz. Politische Vertretungen. Diplomarbeit, Innsbruck. 

1994, 20. 

33 Niciu, Marţian: Drept internaţional public, Iaşi: Servosat Kiadó. 1997, 174. 
34 Fábián Gyula: Kisebbségi jog előadás. Kolozsvár, 2010. 



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézethez beérkezett nyertes esszépályázatok 

112 

 

Felix Ermacora osztrák szakértő a fenti meghatározást túl általánosnak és 

szűkszavúnak tartotta, azt javasolta, hogy a vallási, faji, nyelvi, etnikai és nemzeti 

kisebbségeket külön-külön határozzák meg. A következő definíciókat dolgozta ki:35 

„Nyelvi kisebbségnek számítanak azok a népcsoportok, amelyeknek a tagjai szóban 

és/vagy írásban nyilvánosan vagy magán kapcsolataikban olyan nyelvet használnak, 

amelyik más, mint az állam hivatalos nyelve. A csoport célja a fent említett nem 

hivatalos nyelv megőrzése és ápolása. Etnikai kisebbségről beszélünk, amikor egy 

népcsoport saját nyelvvel, kultúrával és történelemmel rendelkezik, csoportöntudat-

ról tesz tanúságot és tagjai ezeket a különlegességeket meg akarják őrizni. Nemzeti 

kisebbség az a népcsoport, amelyik az etnikai kisebbségeknél felsorolt jellegzetessé-

gek mellett rendelkezik azzal az akarattal is, hogy mint csoport kihasználja mindazo-

kat a jogokat, amelyek lehetővé teszik a csoport részvételét a politikai döntéshoza-

talban egy bizonyos területen, vagy akár az egész ország területén, anélkül, hogy 

egyenlővé válna más etnikumokkal az állam szintjén.”36 

Balogh Artúr kisebbségjogász így vélekedett: „Minthogy a kisebbségi szerző-

dések nem csak az etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó állampolgár-

okra terjednek ki, hanem általában olyan személyekre, akik az állam területén laknak, 

és faji, vallási vagy nyelvi tekintetben nem tartoznak az állam népének többségéhez, 

tehát kisebbségek alatt ezeket a személyeket is kell érteni. Minthogy azonban a ki-

sebbségi szerződések fő célja az illető államokba bekebelezett kisebbségek elnyo-

matásának megakadályozása, ezek vallási és nemzeti érdekeinek védelme, ennél 

fogva szorosabb értelemben kisebbségek azok az állampolgárok, akik vallási, etnikai 

vagy nyelvi tekintetben, vagyis népi sajátosságukra nézve különböznek az állam nép-

ének többségétől”.37 

                                                      
35 Ermacora, Felix: Minderheitenschutz im Rahmen der Vereinten Nationen, Wien. 1988, 45–46. 

36 Fábián Gyula: Kisebbségi jog előadás. Kolozsvár, 2010. 

37 Balogh Artúr: A kisebbségek nemzetközi védelme a kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján, 

Csíkszereda: Kájoni kiadó. 1997, 55. 
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 Noha az említett definíció-kísérleteken sokat lehet javítani, mindenképpen 

útmutatást nyújthatnak a nemzetközi szerződéseket implementáló államok számára 

belső, kisebbségvédelemre irányuló jogszabályaik megalkotásakor.  

 

 

II. Kisebbségi nyelvhasználati jogok 2016 Romániájában, elméleti szinten 

 

 A különböző kisebbségek jogi státuszát rendezni hivatott törvény, noha 

kezdeményezés volt rá, nem került elfogadásra Romániában.  

 Ilyen körülmények között jogszabályok széles kavalkádjában kell böngésznie 

az érdeklődőknek, ahhoz, hogy konkrét kisebbségekre vonatkozó utalásokat találjon. 

 Úgy vélem, hogy ezek közül a legrelevánsabbak a román alkotmány, a 

2001.évi 215. sz. Helyi közigazgatásról szóló törvény, 2001. évi 1206. számú 

Kormányhatározat a 2001.évi 215. számú helyi közigazgatási törvénybe foglalt, a 

valamely nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak a helyi közigazgatásban 

való anyanyelv-használati jogának gyakorlásával kapcsolatos előírások végrehajtási 

utasításainak jóváhagyásáról, az 1999.évi 188. sz. köztisztiveselők jogállásáról szóló 

törvény, valamint a Polgári és Büntető perrendtartás kódexek (azonban e két utóbbi 

vonatkozó rendelkezéseinek ismertetése meghaladja jelen dolgozat kereteit). 

Az ország alktománya nem ismeri el külön, államalkotó tényezőként a magyar 

közösséget, kisebbségekre való utalást pedig elsősorban annak 6. cikkében találunk: 

„Az állam elismeri és garantálja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 

számára az etnikai, nyelvi, kulturális és vallási identitásuk megőrzéséhez, 

fejlesztéséhez és kifejezéséhez való jogot.”  

 Noha az idézett szöveg szinte bizakodásra adna okot a célzott személyek 

számára, hiszen egy állam alkotmányos kötelezettségvállalásáról lenne szó, 

amennyiben nem kerülnek elfogadásra konkrét, jogalkalmazást lehetővé tevő 

jogszabályok, sajnos az említett cikk csupán hangzatos szólam marad. Az alkotmány 

a továbbiakban a 13. cikkben leszögezi: „Romániában a hivatalos nyelv a román.” 
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Következésképpen, akárhányszor is a románon kívül más nyelv alkalmazására 

lenne szükség a hatóságokkal való kommunikáció során, ezt expressis verbis módon 

elő kell írnia egy pozitív jogszabálynak, hiszen regionális nyelvek esetleges 

létezéséről az alkotmány szemérmesen hallgat, esetleg nemzeti kisebbséget említ. 

A román alkotmány helyi közigazgatásról szóló részében előírja: „(1) A 

területi közigazgatási egységek közigazgatása a decentralizációnak, a helyi  

autonómiának és a közszolgáltatások dekoncentrálásának az elvén alapul. (2) 

Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol az egy nemzeti kisebbséghez 

tartozó állampolgárok aránya jelentős, biztosítják az illető nemzeti kisebbség 

anyanyelvének használatát, szóban és írásban, a helyi közigazgatási hatóságokkal és 

a dekoncentrált közszolgálatokkal való kapcsolatokban, az organikus törvény 

feltételei között.” 

Összehasonlítva ezt a rendelkezést a fentebb említett nemzetközi 

jogforrásokkal, észrevehetjük, hogy a román törvényhozó arányokban gondolkodik, 

a „jelentős szám” vagy „hagyományosan lakott” fogalmak nem relevánsak számára. 

 Mielőtt tovább mennénk más román jogszabályokat vizsgálva, néhány 

fogalmat mindenképpen tisztáznunk kell. Az alkotmány nemzeti kisebbségről 

beszél, definíciót nem nyújtva, mint ahogy az sem világos, hogy ez milyen 

viszonyban lehet olyan fogalmakkal, mint például a nép, nemzet vagy etnikum. Ez 

már csak azért is releváns, mert a román jogi szakirodalom már régóta úgy próbálja 

meghatározni a nemzet fogalmát (hogy miért, az már más kérdés), hogy a román 

nemzethez tartozónak tart mindenkit, aki a jelenlegi Románia területén él.  

 A neves román alkotmányjogász, Deleanu Ion, úgy vélekedett, hogy „A 

Nemzet a román nép és állam személyazonossági igazolványa, és nem a népesség, 

amely heterogén és fluktuáló lehet. (…) Ez a közösség homogén, állandó és 

elkülönül a többi közösségtől, a tagjai között fellelhető felbonthatatlan és különleges 
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kapcsolat révén. (…) Az állam szétválasztása nemzeti alkotóelemétől a nemzet 

szuverén akaratának egy helyi közösségi akarat felcseréléséhez vezethet.”38 

 Következésképpen, a román jogi szakirodalom az Erdélyben, Partiumban és 

Bánságban élő magyar közösségeket is igyekszik beleérteni a román nemzet 

fogalmába, emellett azonban használják a nemzeti kisebbség kifejezést is (a fentebb 

említett szerző foglalkozik a „nemzeti kisebbségek problémájával” is, noha 

véleményem szerint a kisebbségeket lehetne lehetőségnek és nem kifejezetten 

problémaforrásnak tekinteni). Ám, ha például a magyar kisebbséget a román nemzet 

részének tekintik egyesek, akkor érthetetlen számomra, hogy a magyar közösséget 

az alkotmány miért nem ismeri el államalkotó tényezőnek? 

 Noha nemzeti kisebbségnek tekintett a magyar közösség is Romániában, 

kielégítő értelmezése – mint említettem - nem lelhető fel az említett fogalomnak a 

román jogalkotásban. 

Viszont a fogalom értelmezéséhez egy kis kitekintéssel közelebb kerülhetünk. 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201-es ajánlása szerint: „a nemzeti 

kisebbség olyan személyek csoportja egy államban, amelyik: a) ennek az államnak a 

területén van letelepedve és ennek az államnak az állampolgáraiból áll; b) régi, szi-

lárd és tartós kapcsolatokat tart fenn ezzel az állammal; c)különleges etnikai, kultu-

rális, vallási vagy nyelvi ismertetőjelekről tesz bizonyságot; d) kielégítő képvisele-

tűek, habár a számuk kevesebb, mint az állam vagy az állam egy területének a többi 

lakosáé e) igényli, hogy identitásának, azonosságának jellegzetes ismertetőjegyeit, 

különösképpen kultúráját, hagyományait, vallását vagy nyelvét közösen meg tudja 

őrizni.” 

 Jogszabály-rangsorban egy sarkalatos törvény következik, nevezetesen a 

2001. évi 215. sz. Helyi közigazgatásról szóló törvény, amely foglalkozik a román 

közigazgatásban használható nyelvekkel is, említést téve a nemzeti kisebbségekről 

                                                      

38 Deleanu, Ion: Alkotmányos intézmények és eljárások, Bukarest: C.H. Beck Kiadó. 2006, 334-338. 
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(nemzetiségről vagy etnikumról nincs szó, mint például „A nemzeti 

egyenjogúságról” szóló, 1868-beli XLIV-es magyar törvényben). 

A következőkben ennek kisebbségi szempontból relevánsabb rendelkezéseit 

ismertetném: 

 

 19. cikk: „Azokban a területi-közigazgatási egységekben, amelyekben a lakosság 

több mint 20 százaléka valamely nemzeti kisebbségekhez tartozik, a helyi 

közigazgatási hatóságoknak, alárendelt közintézményeiknek, valamint a 

dekoncentrált közszolgálatoknak biztosítaniuk kell az anyanyelv használatát is a 

velük fenntartott kapcsolatokban, az Alkotmány, a jelen törvény és a Románia által 

részes félként aláírt nemzetközi szerződések előírásainak megfelelően. 

 

 A 39. cikk (7) bekezdése: „Azokban a községekben vagy városokban, amelyekben a 

lakosság több mint 20 százaléka valamely nemzeti kisebbséghez tartozik, a 

napirendet köztudomásra kell hozni az illető kisebbséghez tartozó állampolgárok 

anyanyelvén is.” 

 

 42. cikk (2) bekezdése: „Az ülések munkálatai román nyelven folynak. Azokban a 

helyi tanácsokban, amelyekben a tanácsosok legkevesebb egyötöde egy bizonyos 

nemzeti kisebbséghez tartozik, az üléseken az anyanyelv is használható. Ebben az 

esetben, a polgármester gondoskodik a román nyelvre való fordításról. Minden 

esetben a tanácsülések dokumentumait román nyelven kell megszerkeszteni.” 

 

 50. cikk: „Azokban a területi-közigazgatási egységekben, amelyekben a lakosság 

több mint 20 százaléka valamely nemzeti kisebbséghez tartozik, a szabályozó jellegű 

határozatokat az illető kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvén is 

köztudomásra kell hozni, az egyéni jellegűeket pedig kérésre anyanyelven is közölni 

kell.” 
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 76. cikk (1) bekezdése: „Az állampolgárok és a helyi közigazgatási hatóságok közötti 

kapcsolattartásban a román nyelv használatos. (2) Azon területi-közigazgatási 

egységekben ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok száma 

meghaladja a lakosok 20 %-át, az állampolgároknak a helyi közigazgatási 

hatósággal, a helyi tanács alárendeltségébe tartozó szervekkel és a szakapparátussal 

való kapcsolatuk során, ezek szóban vagy írásban anyanyelvükön fordulhatnak az 

utóbbiakhoz, a válaszadás pedig román és anyanyelven történik. (3) A (2) bekezdés 

feltételei mellett, az olyan állásokba, melyeknek illetékességébe tartozik az 

állampolgárokkal való kapcsolattartás, olyan személyeket alkalmaznak, amelyek 

ismerik az adott nemzeti kisebbség nyelvét is. (4) A helyi közigazgatási hatóságok 

biztosítják az adott település nevének, illetve az alárendeltségükbe tartozó 

intézmények megnevezésének kiírását valamint a közérdekű hirdetések 

megjelenítését az adott kisebbség nyelvén is. (5) A hivatalos okiratokat kötelező 

módon román nyelven állítják össze”. 

 

 94. cikk (8) bekezdése: „Azokban a megyékben, amelyekben a lakosság több mint 

20 százalékát valamely nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok alkotják, a 

napirendet köztudomásra kell hozni az illető kisebbséghez tartozó állampolgárok 

anyanyelvén is.” 

 

 131. cikk: „A 19. cikk, a 39. cikk (7) bekezdésének és a 76. cikk (2)–(4) 

bekezdésének előírásai  akkor is alkalmazhatók, ha különféle okokból a jelen törvény 

hatályba lépését követően az egyes nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok 

aránya a 19. cikkben előírt alá csökken.” 

 

Ki kell hangsúlyoznunk a 2001. évi 1206. számú Kormányhatározat (a 2001.évi 215. 

számú helyi közigazgatási törvénybe foglalt, a valamely nemzeti kisebbségekhez 
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tartozó állampolgároknak a helyi közigazgatásban való anyanyelv-használati 

jogának gyakorlásával kapcsolatos előírások végrehajtási utasításainak 

jóváhagyásáról) néhány rendelkezését is. Ennek 15. cikke előírja: „Azon területi 

közigazgatási egységekben, ahol a valamely nemzeti kisebbséghez tartozó 

állampolgárok számaránya meghaladja az összlakosság 20%-át, a helyi és megyei 

tanács saját apparátusán belül, azokra az osztályokra, ahol közönségszolgálat is 

működik, olyan személyeket is alkalmazni kell, akik ismerik az illető nemzeti 

kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvét. Az alkalmazás a törvény feltételei 

között szervezett versenyvizsga útján történik.” 

A 6. cikk (1) bekezdésének értelmében azon közigazgatási egységekben, ahol 

a helyi tanácsban egy adott kisebbséghez tartozó tanácsosok teszik ki a tanács 

összlétszámának több mint egyharmadát, az ülések során az illető kisebbség nyelvét 

is használni lehet. A továbbiakban az (5) bekezdés előírja, hogy a végleges tanácsi 

határozatokat az adott kisebbség nyelvén is közölni kell olyan esetekben, ahol a helyi 

lakosság több mint 20%-a valamely nemzeti kisebbséghez tartozik. 

 Végül pedig megemlíteném 188/1999. számú törvényt a köztisztviselők jogi 

helyzetéről, pontosabban annak 108. cikkét: „Azon területi közigazgatási 

egységekben, ahol a valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyek számaránya 

meghaladja az összlakosság 20%-át, az állampolgárokkal közvetlen kapcsolatot tartó 

közhivatalnokoknak ismerniük kell az illető nemzeti kisebbség nyelvét is.” 

 Az említett rendelkezések véleményem szerint nem igényelnek különösebb 

magyarázatot, azonban kihangsúlyozásukat relevánsnak tartottam. 

 

 

III. Kisebbségi nyelvhasználati jogok 2016 Romániájában, gyakorlati szinten 

 

A román közigazgatásban meglévő nyelvhasználati lehetőségeket kutatva a 

magyar közösség számára az egyik legemblematikusabb résszel szeretném kezdeni, 

a települések helységnévtábláival, ugyanis ezek azok az első szembeötlő 
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információforrások az adott településre érkezőnek, amelyek szimbolikus jellegét 

senki sem vitatja. 

Az a tény, hogy mi történt Erdély városainak etnikai arányszámaival az elmúlt 

évszázadban, nem szorul különösebb magyarázatra. A törvényhozó úgy gondolta, 

hogy azon településnevek érdemlegesek egy adott kisebbség nyelvén való 

feltüntetésre is, ahol az adott kisebbség számaránya meghaladja a 20%-ot. 

Legalábbis ezekben az esetekben kötelező. 

Arról, hogy mi a teendő ennél kisebb számarányú települések esetén, arról nem 

szól a fáma. A 16, erdélyi, partiumi és bánsági jelenlegi megyeszékhely közül már 

csak 5 tudja teljesíteni (egyelőre még) ezt a küszöböt, arányszám szerinti sorrendben: 

Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Szatmárnémeti és Nagyvárad 

(utóbbi esetében valószínűsíthető, hogy a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve pár 

évtizeden belül már nem lesz meg a szükséges arány). 

Az említett küszöböt teljesítő helységek esetében többnyire tiszteletben tartják 

a hatóságok a törvényt (előfordul viszont az is, hogy „elfelejtik” a kétnyelvű 

helységnévtáblát kitenni a település egyik-másik bejáratánál, pl. Szilágynagyfalu 

esete). 

A 20% alatti magyarsággal rendelkező települések esetében kétféle tendencia 

figyelhető meg. Vannak dicséretes, pozitív, európai szellemiségről tanúskodó 

példák, vannak viszont elszomorító esetek is. Néhány ilyen város esetében a román 

többségű tanácsok jelzés értékűen, két vagy többnyelvű helységnévtáblát is 

elhelyeztettek a városok bejáratainál (noha nem is mindig a hivatalos 

helységnévtáblán, de a jó szándék ez esetben is méltányolandó), ilyen például 

Temesvár, Brassó, Segesvár, Radnót, Nagyszeben, Nagyenyed és nemrég 

Nagybánya esete is (még akkor is, ha utóbbi esetben a táblák többszöri rongáláson 

estek át, azonban ez nem egyedülálló esemény, hiszen ez Marosvásárhelyen vagy 

Nagyváradon hosszú ideig visszatérő motívum volt). A szász/német megnevezés 

jelenléte viszont egyáltalán nem ritka olyan településeken sem ahol már alig vagy 

szinte nem is élnek szászok, a magyar megnevezés viszont itt is sok esetben elmarad. 
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Toleráns megnyilvánulás mutatkozott az Aranyosgyéresi Helyi Tanács 

részéről is, mindaddig, amíg bizonyos helyi lakosok nem kifogásolták a magyar 

felirat megjelenését. 

Végül az aranyosgyéresi városvezetés engedett a nyomásnak és egynyelvűre 

cserélte azt a helységnévtáblát is, amelyen a román nyelvű felirat alatt megjelent a 

kisebb karakterű magyar és német felirat. 

Aláhúznám, hogy a helyi közigazgatásról szóló törvény nem tiltja a 

többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését abban az esetben sem, ha az adott 

kisebbség számaránya 20% alatt marad, csupán egyszerűen nem teszi kötelezővé. 

Azonban sokan a két vagy többnyelvű feliratok törvényellenességére 

hivatkoznak az esetben, ha nincs meg a szükséges 20%, úgy értelmezve minden 

jogalap nélkül a törvényszöveget, mintha az tiltaná a táblakihelyezést, holott szó 

sincs ilyesmiről, a román jog szerint pedig, azt amit a törvény szövege nem tilt és 

nincs ellentétben annak szellemével, más törvényekkel, a közrenddel vagy az 

erkölcsi normákkal, az megengedett. Ennek az ellenkezőjét állítani, véleményem 

szerint rosszhiszeműségre vall, és a törvény ilyen jellegű alkalmazása köszönő 

viszonyban sincs a Keretegyezménnyel és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartájával. 

Az elmúlt időszak táblavitáinak legeklatánsabb példája Kolozsváré, az erdélyi 

magyarság kulturális fővárosáé. Itt ugyanis az elmúlt egy évszázad alatt a magyarság 

aránya 82%-ról 16%-ra csökkent. Lévén, hogy a viszonylag kis arányszám egy – 

még a 2011-es évben is – magas abszolút számot takar (közel 50.000), a kolozsvári 

magyarságnak megszületett az a legitim óhaja, hogy a város neve magyarul és 

németül is megjelenjen a település bejáratainál. 

Ez a kérés teljesíthetetlennek bizonyult a jelenlegi városvezetés részéről, ezért 

a European Committee Human Rights Hungarians Central Europe Alapítvány perbe 

hívta Kolozsvár helyi tanácsát és polgármesterét. 

Mielőtt a jogesetet tovább ismertetném, megjegyezném, hogy ha a szóban 

forgó 2001. évi 215. sz. törvényt a polgármesteri hivatal betartotta volna, Kolozsvár 
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bejáratainál kétnyelvű tábla állna, ugyanis az említett törvény 2001. május 23-án 

lépett hatályba. Ebben az időben a legutolsó népszámlálás 1992. évi volt, melynek 

eredménye azt mutatta, hogy Kolozsvár lakosságának 23%-a magyar 

nemzetiségűnek vallotta magát. Ha a helységnévtáblák jogszerűen kikerültek volna, 

a 2001. évi 215. sz. törvény értelmében, akkor azok úgy is maradhattak volna, hiszen 

a törvénybe már 2006-ban belekerült az a rendelkezés, miszerint az arányszámok 

utólagos megváltozása nem vezet a megszerzett jog elvesztéséhez. 

Gyakorlatilag a polgármesteri hivatal saját mulasztására hivatkozott, ami 

megengedhetetlen, hiszen már a régi római jogelv is leszögezte: „nemo propriam 

turpitudinem allegans auditur.”, vagyis saját hibára hivatkozni bírói fórum előtt nem 

lehetséges. 

Noha 2002-ben Kolozsvár Helyi Tanácsa elfogadott egy határozatot a 

kétnyelvű helységnévtábla kihelyezéséről, annak gyakorlatba ültetése sosem történt 

meg. 

Jóllehet, a Kolozsi Törvényszék helyt adott a felperes kérésének, kötelezve az 

alpereseket a kétnyelvű tábla kihelyezésére, végül a Kolozsvári Ítélőtábla a 

felfolyamodási fázisban egy perrendtartási kifogás alapján az elsőfokú határozatot 

megsemmisítette. 

Noha egy megsemmisített elsőfokú határozatról van szó, érdemes odafigyelni 

annak indokolására, melyben a Törvényszék rámutat, hogy az a gondolkodásmód 

helyénvaló, miszerint ami nem tiltott, az megengedett, ugyanis a helyi tanács 

illetékességére vonatkozó rendelkezések is erről tanúskodnak. Az ítélkező első fokú 

bírói tanács úgy vélte, hogy a Helyi Tanács magatartása kimeríti a hatalommal való 

visszaélés és a diszkrimináció fogalmát. 

 A diszkrimináció – a bírói vélemény szerint – nem a román lakossághoz 

viszonyítva valósult meg, hanem más olyan Románia területén található városok 

magyar közösségeihez viszonyítva, ahol, noha nincs meg a szükséges 20%, a helyi 

közigazgatási hatóságok  ezt a jogot biztosították a magyar közösség számára. 



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézethez beérkezett nyertes esszépályázatok 

122 

 

 A román parlament által ratifikált nemzetközi szerződések a román jogrend 

részét képezik, vagyis a már említett Keretegyezmény is, így azt is számba kell venni, 

hogy abban „jelentős szám” kifejezés található a helységnévtáblák kisebbségi 

nyelven való feltüntetését illetően, a 49.565 fő, pedig, amennyit a 2011-es 

népszámlálás állapított meg, annak minősíthető, figyelembe véve azt a tényt is, hogy 

a kolozsvári magyarság lélekszáma meghaladja Kolozsvár településen kívül az 

összes Kolozs megyei városét is. 

 A törvényszék hivatkozott továbbá a Magyarország és Románia között 1996. 

szeptember 16-án, Temesváron megkötött nemzetközi szerződésre is, melyben a két 

szerződő fél vállalta, hogy teljesíti a Keretegyezmény kisebbségekre vonatkozó 

előírásait, amennyiben a saját jogrendjében nincsenek a területén élő kisebbségek 

számára annál is előnyösebb előírások. 

 Ebben a nemzetközi szerződésben is szó esik a helységnevekről, utcanevekről 

és földrajzi megnevezésekről, melyeknek kisebbségi nyelven történő kiírását egy 

lényeges lélekszám meglétéhez kötik a szerződő felek. 

 A törvényszék azt is megállapította, hogy a kisebbségekre vonatkozó magyar 

törvény kedvezőbb a románnál, az ugyanis nemcsak a településnevek, hanem az 

utcanevek kiírását is kötelezővé teszi annak a kisebbségnek a nyelvén, melynek 

aránya meghaladja a 10%-ot. 

 Végül pedig a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 

fényében is megállapította, hogy Kolozsvár magyar nevének feltüntetési kérelme 

megalapozott és jogszerű. 

 Következésképpen ez a bírói határozat rendkívül dokumentáltan és 

körültekintően vizsgálta az adott jogi problémát és példaértékű döntést hozott. 

 Ami a településnevek kihelyezést illeti, egy másik fellelhető probléma az, 

hogy jogellenesen a magyar felirat kisebb karakterrel nyomtatódott néhány település 

esetében, holott a 2001. évi 1206. sz. Kormányrendelet előírta, hogy a kisebbség 

nyelvén megjelenő feliratnak ugyanolyan betűmérettel és színnel kell rendelkeznie, 
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mint a románnak. Hosszú ideig ez az állapot volt megfigyelhető például 

Marosvásárhelyen, Parajdon, Felsősófalván is. 

 Egy másik kifogásolható hatósági magatartás a „helyi tanács” és a 

„polgármesteri hivatal” kifejezéseket tartalmazó táblák hiányossága volt, mint 

például ahogy az történt Balavásár községben, ahol hosszú ideig csak az egyik 

megnevezés szerepelt magyarul. 

 Egy mási sarkalatos kérdése az esetleges kétnyelvűségnek az utcanévtáblák 

helyzete. Noha napnál világosabbak a nemzetközi normák erre is vonatkozó 

rendelkezései, régiónkban sok esetben ez is komoly ellenállásba ütközik. Noha 

elindult néhány városban kisebbségi számaránytól függetlenül egy olyan folyamat, 

hogy a történelmi központban az adott utcák hagyományos neveit a hatóságok a 

jelenlegi hivatalos megnevezés alatt feltüntetik, azon városokban ahol számottevő 

magyarság él még mindig, a két vagy többnyelvű utcanév-használatot a hatóságok 

néhol megakadályozzák. 

 Noha a nagyváradi magyarság régi álma az utcanévtáblák ügyének rendezése, 

és számos civil kezdeményezés volt erre, a kétnyelvű feliratok sok esetben nem 

kerültek ki. 

 Marosvásárhelyen, azon a településen, ahol az összes elszakított település 

közül a legnagyobb számú magyarság él (1992-ben ez a szám 83.000, 2011-ben 

pedig 57.000 körüli volt), a 21. században, az utcanévtáblák helyzete nemcsak hogy 

rendezetlen, de számos visszaélést eredményezett. A történéseket talán akkor tudom 

legpontosabban visszaadni, ha idézem a Civil Elkötelezettség Mozgalom saját 

honlapján megjelentetett beszámolóját: 

„A CEMO, ’Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen’ civil 

érdekérvényesítő ügye 2014 májusában indult azzal a céllal, hogy 25 évvel a 

rendszerváltás után megjelenjenek Marosvásárhely utcanévtábláin a magyar nyelvű 

utca- és tér nevek. Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai magyar közösség, 

közel 60 ezer ember, akik az utcák, terek neveit kizárólag román nyelven olvashatják 
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el azokon az utcatáblákon, amelyeket román és magyar adófizetők pénzén 

kivitelezett a város. 

 

(..) Miközben a román közösség a saját anyanyelvén kiírt neveket olvas az 

utcatáblákon, a magyar lakosok csupán a román elnevezés mögötti utca és tér 

szavakat láthatják magyarul. 2014. május-december: Az ügy egyik kiemelt lépésének 

tartjuk az egynyelvű vagy részleges kétnyelvű utcanévtáblák  diszkriminatív jellege 

miatt tett hatósági feljelentésünket. 2014 májusában feljelentettük Marosvásárhely 

polgármesterét az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (továbbiakban: ODT). 

A hatóság 2014. július 31-én meghozott döntése értelmében, a marosvásárhelyi 

utcanévtáblák diszkriminatívak a magyar közösség irányába. Az ODT 

figyelmeztetésben részesítette a város polgármesterét és jegyzőjét, továbbá hat 

hónapos határidőt szabott arra, hogy a valós kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztése 

megvalósuljon. (…) Az ítélőtábla sajnos törölte az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács határozatát, az ügy a Legfelsőbb Bíróságra került, tárgyalás valamikor 2016 

során várható. 2015. január-december: „Szervezetünk 2014 novembere és 2015 

márciusa között kétnyelvű utcanévtáblákat adományozott marosvásárhelyi 

lakosoknak. A kétnyelvű utcanévtáblákat adományozó akció célja az volt, hogy a 

városban megjelenjenek a kétnyelvű utcanévtáblák, ezáltal tudatosítva azok 

fontosságát és törvényességét a lakosok és a hatóságok irányába egyaránt. A 

kétnyelvű táblákat magánházak tulajdonosainak adományoztuk és szervezetünk 

aktivistái fel is szerelték azokat a házak falaira és kerítéseire. A "kétnyelvű 

utcanévtábla adományozás akció" révén több mint 180 táblát szereltünk fel a 

marosvásárhelyi magánházak falaira, kerítéseire. 2015.  március 20-án táblaszerelés 

közben szervezetünk aktivistáit a helyi rendőrség tagjai igazoltatták és hatósági 

eljárást indítottak ellenük. Szervezetünk kérte a rendőrség jogtanácsosát, hogy a 

szervezetünk önkéntesei ellen - akikkel hivatalos formában önkéntességi szerződést 

kötöttünk - ne indítson eljárást és a büntetést a szervezet részére állítsák ki, hiszen a 

Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen érdekérvényesítő ügy a CEMO egy 
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kiemelt projektje, és az utcanévtábla szerelés (magántulajdonra) nem önkénteseink 

magánakciója.  A CEMO aktivisták végül tettükért fejenként 5000 (1100 Euró) Lejes 

büntetést kaptak. Ezt követően a rendőrség tagjai azokat a magánszemélyeket is 

zaklatni kezdték, akik elfogadták szervezetünk adományát és házaik falára vagy 

kerítéseikre felkerültek a kétnyelvű utcanévtáblák. A helyi rendőrség tagjai 

személyesen felkerestek minden egyes - kétnyelvű utcanévtábla adományt elfogadó 

magánszemélyt - és felszólították, hogy 48 órán belül távolítsák el házaik faláról a 

kétnyelvű utcanévtáblát, ellenkező esetben 50000 Lejes büntetést helyeztek kilátásba 

(több mint 11000 euró). A szervezetünk Bírósághoz fordult és kértük a két 

aktivistánk büntetésének eltörlését.”39 

 Úgy gondolom, hogy az idézett beszámoló önmagáért beszél. A helység- és 

utcanévtáblák ügye csak cseppek a tengerben, ugyanis a megoldásra váró problémák 

közül említhetném például azt a tényt is, hogy az esetek túlnyomó többségében, ahol 

a magyarság számaránya 20% fölötti, a tanács határozatai kizárólag román nyelven 

jelennek meg, az egyszerű állampolgár ezekhez nem férhet hozzá anyanyelvén is. Ez 

figyelhető meg olyan települések esetében is, ahol a magyarság alkotja a helyi 

többséget, azonban ezek ismertetése meghaladja jelen dolgozat kereteit. 

 

 

Végszó helyett 

 

Erdély, Partium és Bánság évszázadokon keresztül multikulturális térségek voltak, 

több, egymás mellett élő nemzetiség tette sokszínűvé és gazdagította tudásával, 

hagyományaival, történelmével. Szent István királyunk így vélekedett intelmeiben: 

„Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és 

lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-

különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik 

                                                      
39 Forrás: http://www.cemo.ro/hu/index_hu.html, letöltve: 2016.11.25. 
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szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a 

vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert 

hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a 

külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország 

gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket 

jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, 

mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy 

szétszórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. 

Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek 

nagyságosnak tartsák.” 

 Noha azt hihetné a 21. század embere, hogy az egyre inkább teret nyerő 

kozmopolita szemléletmód több toleranciát is generál akár Európában is, nem kizárt, 

hogy az csalatkozni kényszerül. 

 Annak ellenére, hogy a kommunikációs eszközök egyre tágabb lajstroma tárul 

elénk, a nyelvi önkifejezés egyre megvalósíthatóbb lenne, ennek számos, hatóságok 

által támasztott gátja Kelet-Közép-Európában. Ha önszorgalomból nem is kerül 

megvalósításra a kisebbségvédelem nemzetközi jogforrások által biztosítottnál 

magasabb szintje, már az is hatalmas siker lenne, ha a nemzetközileg vállalt 

kötelezettségeket (Keretegyezmény, Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartája, Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az 

együttműködésről és a jószomszédságról) Románia betartaná, és a kétnyelvűséget, 

mint potenciált kezelné és tartaná számon, ami egy értéktöbbletet hozhat az ország 

életébe. 

 A magabiztos és öntudatos államnak ma Európában már nincs miért gúzsba 

kötnie a nyelvválasztás és nyelvhasználat jogát – függetlenül attól, hogy a magánélet 

vagy a közélet síkjáról van szó. Bizonyítható, hogy az államok javarésze megtanulta, 

vagy legalábbis jó úton halad afelé, hogy megtanulja a leckét: élő, önmozgással 

rendelkező, sokféle meghatározottság, determináció következtében folyamatosan 

változó természetes jelenségként a nyelv – a természeti környezet sok más hasonló 
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szereplőjével együtt – csak igen alacsony hatásfokkal igazolja vissza a mesterséges 

(emberi) beavatkozást és (jogi) irányítást.40 

 A kisebbségi nyelvi jogok garantálása, annak bátorítása és felkarolása úgy 

vélem, hogy elengedhetetlen feltételei a demokratikus jogállamiságnak és a 

történelem viszontagságai okozta kölcsönös sérelmek orvoslásának és a 

nézeteltérések rendezésének, hiszen, ahogy József Attila fogalmazott:  „Elegendő 

harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást 

ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés s 

rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

 Talán majd megszületik egyszer a kellő akarat és bátorság ehhez is… 

 

                                                      
40 Id. Dr. Szalayné Sándor Erzsébet (2014). 
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Hordósi Dániel 

 

A horvátországi magyarok jogi helyzete 

 

 

Bevezetés  

  

Az 1990-es években dúló délszláv háborúk során Horvátország véres harcok és nagy 

veszteségek árán nyerte el függetlenségét a szocialista Jugoszláviától. Az újonnan 

létrejött független ország demokratikus keretek kialakítására törekedett, számára a 

kezdetektől fogva fontos volt a jó nemzetközi megítélés, melynek érdekében az 

ország igyekezett minden tőle tehetőt megtenni. A kedvező megítéléshez 

elengedhetetlen volt a demokrácia tiszteletben tartása, az emberi és kisebbségi jogok 

biztosítása, valamint a szólásszabadság és a független sajtó megteremtése.   

Az ország számára tehát prioritás volt a kisebbségi kérdés rendezése, 

akkoriban ugyanis az ország területén élő szerb kisebbséget potenciális belső 

konfliktusforrásként tartották számon. Ennek oka az volt, hogy a függetlenségi 

háború során az országban élő nagyszámú szerb nemzetiségű lakosság felkelése 

nagymértékben hozzájárult a háború kitöréséhez és elhúzódásához, aminek 

megismétlődését a horvát kormányzat minden áron meg akarata akadályozni. Ennek 

érdekében az ország területén élő nemzeti kisebbségeknek igyekeztek minél előbb 

megfelelő jogi körülményeket biztosítani. A horvát parlament (Sabor) 2002-ben a 

szocialista Račan-kormány41 alatt elfogadott egy kisebbségekről szóló 

alkotmányerejű törvényt,42 ami többek között a kisebbségi önkormányzatok 

megalapításának lehetőségeiről és feltételeiről, az anyanyelvhasználatról és a 

kulturális autonómiáról, illetve a kisebbségek egyéb politikai jogairól is szólt. A 

                                                      

41 Ivica Račan – (1944–2007) horvát szocialista politikus, 2000 és 2003 között Horvátország 

miniszterelnöke.   

42 Narodne novine 2002/155. 
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törvénynek köszönhetően 2003-ban meg is alakultak országszerte az első kisebbségi 

önkormányzatok, amelyeknek azonban csak véleményezési, tanácsadási joguk van, 

a végrehajtó testületeket (rendes önkormányzatokat) nem kötelezi a törvény arra, 

hogy el is fogadják a kisebbségi tanácsok vagy képviselők döntéseit, illetve 

javaslatait.  

A 2002-es törvény tehát rendelkezett az országban élő kisebbségekről és 

elméletben jogilag megalapozta az ország nemzeti kisebbségeinek jövőjét, ám a 

gyakorlatban a törvény sok kivetnivalót hagy maga után.   

Munkámban először bemutatom a horvátországi magyarságot általánosságban 

majd röviden azt, hogy kik is számítanak Horvátországban kisebbségnek, illetve 

hogy mely kisebbségek számítanak mérvadónak az országban. Ezután kitérek a 

horvát–magyar bilaterális szerződésekre, melyekben a felek rendelkeznek egymás 

kisebbségeiről, ezek után pedig az egyházi nyelvhasználatról és az ezzel kapcsolatos 

problémákról is értekezem. Ezt követően a horvátországi kisebbségek politikai 

jogaival foglalkozom, melyek elméletben azonosak minden elismert nemzeti 

kisebbségre nézve, illetve később foglalkozom ezek gyakorlati megvalósítására is. 

Végül a munkám a nyelvhasználati jogokkal folytatom, mely során igyekszem a 

helyi magyar nyelvű oktatásról és médiáról is szólni pár szót.   

A kutatásom során megvizsgálom, hogy a horvátországi magyarság számára 

biztosítottak-e kellő mértékben a kisebbségi jogok, illetve hogy ezek gyakorlati 

alkalmazása miként valósul meg, illetve mennyire számít gesztusértékűnek. 

Kutatásom annyiban újszerű, hogy ilyen formában, mélységben és fókusszal még 

nem készült magyar nyelvű tanulmány ebben a témában, s a dolgozat megírásának 

kifejezett célja volt a kérdéskör hazai szakirodalmának gazdagítása.  

Kutatásom során elsődleges és másodlagos forrásokra egyaránt támaszkodom, 

elsősorban Lábadi Károly kutatásait tekintem mérvadónak, de a témával foglalkozott 

Makkai Béla is, akinek a munkássága szintén nagymértékben hozzájárult ahhoz, 

hogy teljes képet alkossak a horvátországi magyar közösség helyzetéről. Továbbá 

természetesen a kisebbségi törvények gyakorlati betartása kapcsán személyes 
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tapasztalatokra is támaszkodom, melyeket a Horvátországban töltött éveim során 

szereztem. Munkám során a fogalmak külön módszertani alfejezetben történő 

operacionalizálásával nem foglalkozom, ahol elsőként használom ezeket a 

fogalmakat, ott lábjegyzetben fejtem ki, hogy az adott fogalom alatt mit értek, s az 

annak kapcsán felmerülő esetleges kérdéseket is.  

 

 

1. A horvátországi magyarságról általában  

  

1.1 Történeti és földrajzi áttekintés  

  

A 2011-es népszámlálás szerint Horvátországnak 4 millió 285 ezer lakosa van, ebből 

329 ezren tartoznak valamely nemzeti kisebbséghez. A legnagyobb létszámú 

kisebbség a szerb, ők 187 ezren vannak, és a lakosság 4,36 százalékát teszik ki. A 

magyar kisebbség létszáma 14 ezer fő, ez a lakosság 0,33 százalékának felel meg és 

a 22 nemzeti kisebbség rangsorában a magyar közösség a hatodik legnagyobb.43 Az 

országban a szerbeken kívül lélekszámban felülmúlják a magyarokat még a 

bosnyákok, az albánok, az olaszok és a romák is, ez azonban nem volt mindig így.   

Horvátország mai területén 1910-ben még több mit 119 ezer fő vallotta magát 

magyarnak, ami az akkori népesség 3,5%-a volt.44 Ilyen drasztikus csökkenés a 

világon egyetlen másik külhoni magyar közösségben sem volt tapasztalható, ennek 

legfőbb oka pedig minden bizonnyal az volt, hogy az állami vállalatok – főleg a 

Magyar Királyi Posta és a Magyar Államvasutak – akkoriban többnyire magyar 

alkalmazottakat foglalkoztattak, akik a 19. század végén települtek át 

                                                      
43 Statistička izvješča: Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011. Stanovništvo prema držvljanstvu, 

narodnosti, vjeri i materinskom jeziku. Zagreb. 2013. Forrás: www.dzs.hr, letöltve: 2016.04.28. 

44 Mák Ferenc: Magyarok Horvátországban. In: Magyar Kisebbség, 9–10. sz. / 3. évf. 3–4. sz. 1997, 258-

278. 

http://www.dzs.hr/
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Horvátországba.45 Ezek az emberek a Trianoni békeszerződés következtében 

tömegesen emigráltak vissza Magyarországra, hiszen semmi kötődésük nem volt az 

adott helyhez a munkájukon kívül, ezt azonban időközben elvesztették. Az őshonos 

horvátországi magyar lakosság a legnagyobb érvágást azonban az 1990-es évek 

délszláv háborúja alatt szenvedte el, mely a magyarlakta vidékeket is súlyosan 

érintette. A háború során a magyar lakosság zöme az anyaországba vagy nyugatra 

menekült, és közülük a legtöbben ott is maradtak.46 

Napjainkban, Horvátországban sajnos már nem beszélhetünk 

tömbmagyarságról. Ugyan a Drávaszögben a mai napig van kilenc magyar többségű 

település: Kiskőszeg, Vörösmart, Csúza, Sepse, Nagybodolya, Újbezdán, Laskó, 

Várdaróc és Kopács, ám ezek nem alkotnak összefüggő egységet, ezért szórványként 

vannak számon tartva. A térségben jelentős magyar közösség él még Karancson, 

Kőben, Darázson, Hercegszöllősön, Pélmonostron, Baranyaváron, Dárdán és 

Bellyén, ám ezeken a településeken arányuk nem haladja meg a 35%-ot. A 

Drávaszög kivételével jelentős magyar ajkú kisebbség él Kelet-Szlavóniában is, ahol 

három magyar többségű településről beszélhetünk, ezek: Kórógy, Szentlászló és 

Haraszti, de számos egyéb településen is élnek a környéken szórványban magyarok.  

Ami a szórványhelyzetet illeti, szinte valamennyi horvátországi városban él 

magyar közösség, melyek közül a legkiemelkedőbb Eszék, Zágráb, Vukovár, 

Daruvár, Fiume és Split, ezeken a településeken magyar kultúregyesületek is 

működnek, de Nyugat-Szlavóniában is találhatunk szórványban élő, a magyar 

nyelvet már nem nagyon beszélő magyar közösségeket.   

A független Horvát Köztársaság 1990-ben elfogadott alkotmánya a horvát 

nemzet mellett államalkotó kisebbségként ismeri el az ország területén elő 

valamennyi nemzeti kisebbséget, vagyis a magyarokat, a szerbeket, a cseheket, a 

                                                      

45 Makkai Béla: A „Szlavóniai Magyar Újság“ és a horvátországi magyarság. In: Arday Lajos (szerk.): 

Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből. Budapest: Teleki László Alapítvány – Közép-Európa 

Intézet. 1994, 85–108. 

46 S.O.S Transylvania - Geneva Committee: Ethnic Hungarians in Ex-Yugoslavia, 1993, April. Ottawa. 

Elérhető: http://www.hungarianhistory.com/lib/exyugo/exyugo.pdf, letöltve: 2016.04.22. 
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szlovákokat, az olaszokat, a zsidókat és másokat. A horvát állam továbbá több 

európai országhoz hasonlóan leszögezi, hogy csupán azok a nemzeti közösségek 

ismerhetők el kisebbségként, melyek már legalább 100 éve az ország területén élnek, 

ezzel is megakadályozva az újonnan bevándorolt, leginkább ázsiai népcsoportokat 

abban, hogy önálló politikai entitásként szerveződjenek. Ezzel szemben az őshonos 

kisebbségek számára garantálja az egyenjogúságot, összhangban a fejlett világ 

demokratikus normáival, értékeivel. A Horvát Köztársaság minden nemzeti 

kisebbségnek biztosítja az egyenjogúságot és az érdekvédelmet, utóbbi alapja az, 

hogy minden nemzeti kisebbségnek jogában áll saját parlamenti képviselőt 

választani a Horvát Száborba, de erről majd a 3. fejezetben bővebben értekezem.  

A horvátországi kisebbségek legfőbb hivatkozási alapja a 2002-ben 

elfogadott, az emberi szabadságjogokról és a Horvát Köztársaság etnikai és nemzeti 

közösségeiről, illetve kisebbségeiről szóló alkotmányerejű törvény.47 Ezzel a 

jogszabállyal a kisebbségek – közöttük a magyar – jogegyenlőségét védelmezi a 

Horvát Köztársaság, továbbá a nemzeti, kulturális és nyelvi fejlődés érdekében segíti 

a kisebbség és anyaországa közötti kapcsolattartást. Újból deklarálja – ahogy az 

Alkotmány 15. cikkelye is kimondta –, hogy Horvátországban az etnikai és nemzeti 

közösségeknek vagy kisebbségeknek joguk van a kulturális autonómiához, illetve 

nyelvük és szimbólumaik használatához.   

Eme törvényre leginkább az ország európai integrációs törekvéseiből 

fakadóan volt szükség, mivel a kisebbségvédelem és az állampolgári egyenlőség az 

európai uniós tagság egyik alapkikötése volt.  

 

1.2 A horvátországi magyarság jogainak alapjai, a bilaterális szerződések  

  

Magyarország és Horvátország között több bilaterális szerződés is született az évek 

során, melyekben szó van a két ország egymáshoz való viszonyáról, illetve egymás 

                                                      

47 Lábadi Károly: Nyelvtörvények, nyelvi jogok Horvátországban. 2003. Elérhető: 

http://adattar.adatbank.transindex.ro/tanulmany/11_Labadi_Karoly.htm, letöltve: 2016.05.10. 
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kisebbségeinek jogairól is, számunkra utóbbiak a relevánsak. Az első kétoldalú 

egyezmény 1992 decemberében született, ez a baráti kapcsolatokról és 

együttműködésről szóló szerződés, amelynek 17. cikkelye szól a kisebbségekről, 

eszerint:   

 

 

„A Horvát Köztársaságban élő magyar nemzetiségű horvát 

állampolgároknak és a Magyarországon élő horvát nemzetiségű magyar 

állampolgároknak joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy közösségük más 

tagjaival szabadon kifejezhessék, megőrizzék és tovább fejlesszék etnikai, 

kulturális, nyelvi és vallási identitásukat anélkül, hogy őket bárki akaratuk 

ellenére asszimilációra kényszerítené. Joguk van ahhoz, hogy anyanyelvüket 

a magánéletben és a nyilvánosság előtt szabadon használják, anyanyelvükön 

információkat terjesszenek és cseréljenek, és azokhoz hozzáférjenek. Joguk 

van ahhoz, hogy emberi jogaikat és alapvető szabadságjogaikat teljes 

mértékben és hatékonyan mindenfajta diszkriminációtól mentesen és a 

törvény előtt teljes egyenlőségben gyakorolják.”48 

 

 

A szóban forgó országok kapcsolatában a következő mérföldkő az 1995-ben aláírt 

kölcsönös, a kisebbségi jogok garantálásáról szóló egyezmény, mely kiemelt 

fontosságú volt az országok nemzetiségi lakosságának szemszögéből.49 Ebben a 

szerződő felek a kisebbségek tagjai számára a magán- és közéletben biztosítják az 

anyanyelv, valamint az eredeti vezetéknév és keresztnév szabad használatát és 

anyakönyveztetését. Ez azért is fontos, mert addig bevett gyakorlat volt a nevek 

                                                      
48 Andócsi János: Az anyanyelv használatának jogi lehetőségei Horvátországban. In: Eplényi Kata – Kántor 

Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Budapest: 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet - Lucidus. 2012, 273. 

49 A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és 

a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség jogainak védelméről Eszéken, 1995. április 5-én aláírt 

Egyezmény. Az Egyezményt ld. net.jogtár.hu, letöltve: 2016.05.18. 
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lefordítása illetve fonetikus írása, mely gyakran kellemetlen szituációkat szült. A 

nevek anyanyelven történő használatát a horvát kormány különösen támogatta, 

mivel a nevek fonetikus átírása a szerb nyelvre jellemző. Továbbá a szerződők 

kötelezik magukat, hogy a kisebbségek által benépesített területeken garantálják és 

biztosítják mindkét nyelv megfelelő használatát a helyi önkormányzatok szerveiben, 

az írásos és szóbeli kommunikációban, a közigazgatásban és az 

igazságszolgáltatásban, valamint egyéb közintézményekben, összhangban országaik 

belső jogrendjével, nagy hangsúlyt fektetve a földrajzi nevekre és a nyilvános 

feliratokra. A megállapodás rendelkezik arról is, hogy a felek lehetővé teszik a saját 

nyelvű rendszeres rádió, valamint televízióadások sugárzását megfelelő hosszúságú 

műsoridővel, valamint e tartalmak kölcsönös megosztását az országok közszolgálati 

médiumai között.  Ezen felül a két ország vállalja, hogy biztosítani fogja a magyar 

és a horvát kisebbség azon jogát, hogy vallásukat anyanyelvükön gyakorolják, és 

támogatják az egyházak ilyen irányú erőfeszítéseit. Ebből kifolyólag a magyar és a 

horvát állam engedélyezi a papok kölcsönös küldését és fogadását a két ország közt 

az adott államban működő kisebbségi egyházi közösségek esetében. Ezt a döntést 

pozitívan fogadta mind a katolikus, mind a református egyház, ám a gyakorlati 

kivitelezésben mindkét egyház számos problémába ütközött, ezért főleg a katolikus 

egyház esetében folyamatosan szorul vissza az anyanyelvű igehirdetés. Jelenleg 

megközelítőleg csupán a katolikus hívők felének áll módjában magyarul hallgatni 

az igét. Ennek legfőbb oka, hogy nincsenek magyar anyanyelvű papok, de még a 

magyarul tudókból is nagy hiány van. Érdemes megemlíteni még, hogy mivel a 

horvát nép is katolikus vallású, ezért nem ritka, hogy a vegyes lakosságú 

településeken kétnyelvű a mise, sőt van, ahol hetente változik a liturgia nyelve. A 

református egyház abból a szempontból szerencsésebb helyzetben van, hogy nem 

létezik horvát nyelvű református egyház, és horvát anyanyelvű reformátusok 

sincsenek nagy számban, viszont ebből kifolyólag lelkészképzés sincs, így hát teljes 

mértékben az anyaországra vannak ilyen téren utalva a helyi magyar református 

közösség tagjai. Jelentős bonyodalmakat okozott a közelmúltban az, hogy egyes 
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református lelkészek adventista teológiát végeztek, és mégis református 

istentiszteletet tartanak.  

A magyar–horvát vegyes bizottság 1999-ben, Eszéken tartott ülésén 

napirendre került az előbbiekben leírt jogok betartásának felülvizsgálata, melynek 

során kiderült, hogy az oktatás, a tájékoztatás, valamint az anyanyelven történő 

vallásgyakorlás terén nemigen valósulnak meg a kétoldalú szerződésben foglalt 

vállalások. Ez a gyakorlat a későbbiekben sem javult, a mai napig sok olyan eset 

van, amikor az okmányirodában nem értik, hogy az ember miért szeretné magyarul 

írni a nevét a személyigazolványára, vagy hogy miért akar valaki inkább délután 

visszamenni a hivatalba, a magyar ügyintézőhöz.   

 

 

2. Nyelvi jogok  

 

2.1 Területi jellegű nyelvhasználat  

  

Horvátország 1997-ben csatlakozott az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartájához.50 A Charta elfogadásával lényegében Horvátország 

területén is létrejött a regionális vagy kisebbségi nyelvek – közöttük a magyar – 

közéleti és magánéleti gyakorlásának teljes körű joga. Horvátországban azokban a 

városokban és járásokban, ahol a nemzeti kisebbség abszolút vagy relatív 

többségben él, lehetőségük van a hivatalos életben is használni a saját 

anyanyelvüket. A horvátországi magyarság számára ebből a szempontból 

kiemelkedő jelentőségű a Vukovár–Szerém megyei Kórógy és Szentlászló, illetve a 

Drávaszög két, arányaiban legnagyobb számban magyarlakta járása, ahol a 

magyarság homogén nyelvi környezetben él. Ez a két utóbbi közigazgatási egység a 

Hercegszöllősi járás teljes egésze, és a Bellyei járáshoz tartozó magyar többségű 

                                                      

50 A Horvát Szábor erről szóló törvényerejû határozatát 1997. október 22-én fogadták el.  



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézethez beérkezett nyertes esszépályázatok 

136 

 

települések. A járások működését szabályozó, ún. alapszabályok mindkét esetben 

kitérnek az ott élő őshonos magyarok jogaira. A Hercegszöllősi járás alapszabálya 

tartalmazza, hogy amennyiben igény van rá, lehetővé kell tenni a magyar nyelv 

használatát a közigazgatás minden szintjén, továbbá köteles a járás a nemzeti 

jelképek és a nemzeti himnusz használatát biztosítani, igény szerint. A Bellyei 

járásban 2002-ben módosították az alapszabályt oly módon, hogy a horvát nyelv 

mellett a közigazgatásban, a hivatalos érintkezésben a magyart is egyenrangúvá 

tették a járás magyarlakta falvaiban, ez annyiban különbözik a hercegszöllősi 

modelltől, hogy míg utóbbi a járás teljes területére kiterjeszti a kisebbségi jogokat, 

addig a bellyei csak a magyar többségű településekre korlátozza azok 

érvényesülését. A törvény abszurd mivoltát jelzi, hogy a magyar többségű 

településeken nem működik olyan állami hivatal, ahol ezeket ténylegesen 

alkalmazni lehetne, ugyanis ilyen intézmény csak a járási székhelyen, Bellyén van, 

ahol a magyarok aránya 20% körül mozog. A hercegszöllősi járásban a járási 

székhely lakossága ugyan részben – a bellyeihez hasonlóan – etnikailag nem magyar 

többségű, mégis a nyelvhasználati törvények ugyanúgy vonatkoznak rá, mint a 

magyar többségű településekre.   

Ezen járások alapszabályában továbbá szerepel a helyiség- és utcanévtáblák, 

az intézménynevek, a hivatalos tájékoztatók, a forgalmi táblák, valamint az 

önkormányzati közlönyök kétnyelvű szerepeltetésének kötelezettsége is.51 

A fent említett szabályok gyakorlati alkalmazása viszont nem minden szinten 

valósul meg. Hercegszöllősön például a kétezres évek elején nagy viták születtek 

abból, hogy a járási elöljáró, Sólya Dénes nem volt hajlandó magyarul is kiírni sem 

a helyiség nevét, sem az utcák nevét, mivel a településen jelentős szerb kisebbség is 

él. Ezért, hogy ne keljen cirill betűkkel is kiírni a feliratokat, sokáig inkább csak 

horvátul szerepeltek az említett táblákon a kiírások. Később a sajtó és az ellenzék 

nyomására végül mégis kikerültek a magyar nyelvű feliratok.  

                                                      
51 Lábadi: 2003. 
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Érdekes még, hogy ugyan a járások alapszabályában szerepel a magyar nyelvű 

közúti tájékoztató táblák használata, ám ezek gyakorlatilag sosem kerültek két 

nyelven használatba, mivel a kihelyezésük a megye hatáskörébe tartozik, és a 

megyei hatóságokat nem kötelezi törvény a kétnyelvűségre.   

  

2.2 Anyanyelvhasználat az oktatásban  

  

A horvátországi magyar oktatás nagy múltra tekint vissza, és a történelem során az 

ott élő gyerekeknek szinte mindig módjukban állt anyanyelven tanulni. A délszláv 

háború azonban a helyi magyar oktatásra is rányomta a bélyegét, mivel az jórészt 

teljesen felbomlott 1991-ben. A szerbek által megszállt drávaszögi területeken 

mindössze hét tanító és tizennégy tanár, valamint két óvónő maradt, akiknek el 

kellett látni a magyar nyelvű oktatást. 52 

Az oktatóhiány miatt sok nehézségbe ütköztek a tanítók, akik párhuzamosan 

több településen tanítottak, hogy fennmaradhasson az anyanyelvű oktatás. A szerb 

megszállók a Krijinai Szerb Köztársaság idejében 1991-től 1995-ig egyébként a 

szerbiai tantervet és az ottani iskolarendszert tették kötelezővé, valamint 

megszüntették a két legnagyobb magyar iskolaközpont, a vörösmarti és a laskói 

önállóságát, és az összevont intézmény élére ők nevezték ki az igazgatót. Ezekben 

az években a középfokú magyar oktatás a megszállt részeken teljesen megszűnt. A 

békés reintegráció éveiben a horvátországi magyar nyelvű oktatás helyreállítása is 

megkezdődött és sikeresen lezajlott.53  

Horvátországban 2000-ben fogadták el a kisebbségi oktatásra vonatkozó 

törvényt, ez a törvényileg előírt minimális tanulói létszámnál kevesebb diák esetében 

is megengedi az iskolaalapítást. A törvény szerint lehetőség van külön osztályt 

indítani a nemzeti kisebbségeknek a horvát tannyelvű iskolán belül, ahol az oktatás 

                                                      
52 Lábadi i.m. 

53 Erről már személyes tapasztalatokkal is rendelkezem, ugyanis 1999-ben kezdem az általános iskolát, és 

még a mi napig emlékszem, hogy a mi kétfős osztályunk volt az első, ami már az új rendszerben kezdte meg 

a munkát az UNICEF által frissen felújított kisiskolában. 
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nyelve az adott kisebbség nyelve. A kisebbségi nyelven tanuló osztályok elindítását 

a törvény szerencsére nem köti minimumlétszámhoz. Több olyan eset is volt már, 

hogy egyetlen gyerek számára is indítottak osztályt egy településen, ez a pozitív 

diszkrimináció ékes példája.54  

Azokban az iskolákban, ahol folyik magyar nyelvű oktatás, a törvény szerint 

biztosítani kell a kisebbségi nyelv és írás tanulásának lehetőségét a többségi 

nemzethez tartozó diákok számára is, erre azonban érdeklődés hiányában nem 

igazán van példa a magyar iskolákban, viszont a tengermelléki olasz tannyelvű 

iskolákban ez bevett szokás. Azokon a településeken, ahol valamilyen oknál fogva 

nincs lehetőség a magyar nyelven történő oktatásra, ott a törvény szerint lehetővé 

kell tenni a horvát tannyelvű iskolások számára is a kisebbségi nyelv tanulását 

úgynevezett „anyanyelv-ápoló” órák keretein belül. Horvátországban a magyar 

nyelvet jellemzően a nyugat-szlavóniai térségben és a nagyobb magyar szórvánnyal 

rendelkező városokban tanítják ilyen keretekben. (Horvátországban egyébként 

napjainkban öt általános iskolában zajlik magyar nyelvű nyolcosztályos oktatás: 

Vörösmarton, Újbezdánban, Laskón, Kórógyon és Eszéken).   

Az általános iskolán kívül a diákoknak lehetőségük van középfokon is 

magyarul tanulni az 1999-ben alapított Horvátországi Magyar Oktatási és 

Művelődési Központban, ahol óvoda, általános iskola és középiskola is egy 

intézmény keretein belül működik. Ami a középfokú oktatást illeti, magyar nyelven 

három lehetőség közül választhatnak a tanulók. A legtehetségesebbek 

gimnáziumban tanulhatnak tovább, ide a legmagasabbak a bekerülési ponthatárok, 

de aki szakmát szeretne tanulni, az megteheti ugyanitt szállodai és vendéglátóipari 

technikus szakon, illetve bolti eladó szakon. Sajnos a középfokú oktatás legnagyobb 

problémája a magyar nyelvű oktatók hiánya, ezért bizonyos tárgyakat horvátul kell 

tanulniuk a diákoknak.55  

                                                      
54 Minority Rights Group International: Minorities in Croatia. London: MRG. 2003. Elérhető: 

http://minorityrights.org/wp- content/uploads/2015/07/MRG_Rep_Croatia.pdf, letöltve: 2016.05.17. 
55 Andócsi: 2012, 279. 
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Zágrábban és Eszéken a diákoknak lehetőségük van hungarológia szakon, 

egyetemi szinten is folytatni tanulmányaikat. Így hát amennyiben valaki úgy 

szeretné, a teljes oktatási ciklust elvégezheti anyanyelvén az országban.  

Ami az oktatást illeti, a horvát állam támogatja a horvát tankönyvek magyarra 

fordítását, amely a legtöbb tantárgyból már meg is történt. A magyarországi 

tankönyvek használata sem tilos, azonban ezeket előbb engedélyeztetni kell a felelős 

minisztériummal. Általában ez nem szokott akadályokba ütközni, a folyamat viszont 

körülményes. Az illetékes minisztérium emellett már több alkalommal hangsúlyozta 

álláspontját arról, hogy támogatja a magyar nyelven oktató tanárokat abban, hogy 

írjanak kifejezetten a horvátországi magyar diákok számára tankönyveket, erre 

azonban még nem került sor.56 

  

2.3 Az anyanyelv használata a médiában   

  

A Horvátországban jelen lévő kisebbségi média számára a horvát kormány biztosítja 

az anyagi fedezetet a különböző érdekvédelmi szervezeteken keresztül. Jelenleg 

Horvátországban két médiaközpont látja el a magyar lakosságot: a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) keretein belül működő HUNCRO 

médiaközpont és a Magyar Egyesületek Szövetségének (MESZ) médiarészlege.57 

Előbbi gondozásában jelenik meg az Új Magyar Képes Újság című hetilap, a 

Barkóca gyermeklap, és a Horvátországi Magyarság havilap, illetve kéthetente kerül 

adásba a Drávatáj című televíziós magazinműsor a Szlavón TV-n. Emellett a MESZ 

gondozásában tulajdonképpen valamennyi médiatartalomnak megvan a maga 

megfelelője, a Horvátországi Magyar Napló hetilap a Hagyaték folyóirat, a 

Szivárvány gyereklap és a Láthatárok című magazinműsor kéthetente az Eszéki 

                                                      
56 Andócsi i.m. 
57 Bálint–Pataki József: Jelentések a határon túli magyarság helyzetéről. Horvátországi magyarság 2005. 

Budapest: Határon Túli Magyarok Hivatala. 2005, 22-24. Elérhető: 

http://www.hhrf.org/htmh/014_horvatorszag/text020/doc_upload/horvato2005.pdf, letöltve: 2016.05.14. 



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézethez beérkezett nyertes esszépályázatok 

140 

 

televízió műsorán. Érdemes megjegyezni, hogy a HUNCRO gondozásában 

megjelenő termékek nagyobb múltra tekintenek vissza.   

Az említett médiumokon kívül a horvát állami költségvetés támogatásával az 

Eszéki Rádió naponta sugároz 19:05 és 19:30 között magyar nyelvű műsort, mely 

többnyire híradóként funkcionál, valamint a horvát állami televízió hetente ad le egy 

egyórás magazinműsort, melyben azonban nem jut idő mindig minden kisebbségre.  

 

 

3. A politikai jogok bemutatása  

  

3.1. Kik és milyen feltételek mellett választhatnak kisebbségi önkormányzatot 

Horvátországban?  

  

Ahogy azt korábban már említettem, a 2011-es népszámlálás szerint 

Horvátországnak 4 millió 285 ezer lakosa van, ebből 329 ezren tartoznak valamely 

nemzeti kisebbséghez. Ezen kisebbségek egyenlő bánásmódban részesülnek a 

törvény előtt, és számos többletjoguk is van a többségi nemzethez képest, az egyik 

ilyen a kisebbségi önkormányzat alakításának lehetősége. Ahhoz, hogy az elismert 

kisebbségek közül valamelyik egy adott régióban saját kisebbségi önkormányzatot 

hozhasson létre, elsősorban számbeli feltételeknek kell megfelelnie. Amennyiben 

egy járásban, városban vagy megyében egy nemzeti kisebbség lakosságon belül 

aránya eléri az 1,5%-ot, az adott közösségnek jogában áll kisebbségi 

önkormányzatot alakítani. Szintén élhet az adott közösség ezzel a jogával akkor is, 

ha egy járásban vagy egy városban az adott nemzeti kisebbséghez tartozó egyének 

száma ugyan nem haladja meg az 1,5%-ot, de eléri a 200 főt. Ahhoz, hogy egy 

megyei szintű kisebbségi önkormányzat megalakuljon, szintén vagy a lakosság 

1,5%-ának kell, egy nemzeti kisebbséghez tartoznia, vagy ha ez nem teljesül, de a 

közösség létszáma eléri az 500 főt a megyében, akkor is jogosultak a saját kisebbségi 



Hordósi Dániel: A horvátországi magyarok jogi helyzete 

141 

 

önkormányzatra.58 Abban az esetben, ha egy hivatalosan elismert nemzeti kisebbség 

létszáma az adott közigazgatási egységben nem éri el a 500 főt, akkor a közösségnek 

nincs joga saját kisebbségi önkormányzathoz, azonban választhatnak maguk közül 

egy ombudsmant, aki az adott nemzeti közösséget képviseli a járásban, városban 

vagy a megyében.  

A kisebbségi önkormányzatok járási szinten 10, városi szinten 15, míg megyei 

szinten 25 képviselőből állnak. Amennyiben egy közigazgatási egységen belül több 

nemzeti kisebbség is él, abban az esetben több kisebbségi önkormányzat is 

létrejöhet, erre a legjobb példa Zágráb városa, ahol 19 kisebbségi önkormányzat 

működik párhuzamosan.59  

 

3.2. A képviselők jelölése és a szavazás menete    

  

A kisebbségi önkormányzati választások időpontját a horvát kormány határozza meg 

és hirdeti ki legkésőbb egy hónappal a választásra kijelölt nap előtt. A választásokon 

aktív illetve passzív szavazati joggal bír minden, magát az adott nemzeti 

kisebbséghez tartozónak valló személy, amennyiben nemzetiségi hovatartozásáról 

nyilatkozatot tesz a népszámlálás során. Amennyiben valaki tévedésből nem 

szerepel a kisebbségi nyilvántartásban, nem tud szavazni az adott választáson. 

Minden állampolgárnak jogában áll azonban ellenőrizni, hogy szerepel-e a 

nyilvántartásban, és ha nem, vagy nem megfelelő módon regisztrálták, akkor – 

legkésőbb 10 nappal a választások időpontja előtt – kérheti a nyilvántartás 

módosítását.  

A kisebbségi önkormányzati választásokon való induláshoz járási szinten 20, 

városi szinten 30, míg megyei szinten 50 támogató aláírásra van szüksége egy 

                                                      
58 Forrás: Ministarstvo uprave: A horvát közigazgatási minisztérium honlapja a kisebbségi 

önkormányzatokról https://uprava.gov.hr/izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-

manjina/858, letöltve: 2016.02.18 

59 A részletekről ld. a zágrábi fővárosi önkormányzat hivatalos honlapját: 

http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=676, letöltve: 2016.02.10. 

https://uprava.gov.hr/izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina/858
https://uprava.gov.hr/izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina/858
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=676
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személynek ahhoz, hogy indulhasson. Ez a rendszer megkerülhető, amennyiben egy 

kisebbségi szervezet indít jelöltet, mivel ez esetben a törvény úgy tekint az adott 

személyre, mint akit az egész szervezet és annak tagjai támogatnak, így nincs 

szükség az aláírásokra.   A 2002-es törvény értelmében a helyi önkormányzatok 

biztosítani kötelesek a választások helyszínét, illetve a választások lebonyolításához 

szükséges személyzetet, amennyiben az adott közigazgatási egység területén 

legalább egy nemzeti kisebbség indított jelöltet, illetve ha az adott településen él 

olyan személy, aki magát az egyik elismert nemzeti kisebbséghez sorolja.   

  A választások különlegessége, hogy a választópolgárok annyi voksot 

adhatnak le, ahány tagú a kisebbségi önkormányzat, tehát esetenként akár 25 

szavazatot is szétoszthatnak a jelöltek között. Ez azt jelenti konkrét példával élve, 

hogy a járási kisebbségi választáson egyszerre 10 jelöltre, a városin 15, míg a 

megyein 25 jelöltre is szavazhatnak a választópolgárok, de természetesen a 

választóknak nem muszáj minden szavazatukat felhasználniuk – ha úgy akarják, 

szavazhatnak egyetlen egy emberre is, attól még érvényes lesz a szavazatuk, viszont 

ha a megengedett maximumnál eggyel több nevet karikáznak, abban az esetben 

érvénytelennek minősül a szavazólap. A sok szétosztható szavazat gyakran 

bonyodalmakat is tud okozni, főleg az idősebb választópolgárok körében, hiszen 

esetenként egy személy akár 40 szavazatot is leadhat, ami oda vezet, hogy gyakran 

a megengedettnél kevesebb nevet karikáznak be az emberek, vagy sok esetben 

találomra osztják szét szavazataikat a jelöltek között.  

 

3.3. A kisebbségi önkormányzat megalakulásának menete és költségvetése  

  

Miután országos szinten lezajlottak a kisebbségi önkormányzati választások, a helyi 

önkormányzatok kötelesek 30 napon belül összehívni a kisebbségi önkormányzatok 

alakuló ülését. A kisebbségi önkormányzatoknak jogukban áll az ülésen a saját 

nyelvüket használni, viszont a jegyzőkönyvet kötelesek az ország hivatalos nyelvén 
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is elkészíteni, latin betűs írásmóddal, hogy a helyi önkormányzatok is át tudják 

tekinteni azt.   

A delegáltak az alakuló ülésen titkos szavazással megválasztják maguk közül 

az adott kisebbségi tanács elnökét, illetve alelnökét. Mivel járási szinten 10 tagú 

testületeket választanak a polgárok, ezért megeshet, hogy ugyanannyi képviselőt tud 

delegálni több politikai szervezet is, ebben az esetben az elnök megválasztása 

nehézkes. Ilyen esetben, ha öt szavazási kör után sem sikerül megegyezni az elnök 

kilétéről, új választásokat kell kiírni.  

Az elnök feladata a testület képviselete a nyilvánosság előtt, a különböző 

fórumokon való megjelenés, az ülések összehívása és levezetése, valamint a 

költségvetés kidolgozása.  A második ülésen a tanácstagok megállapodnak az éves 

programról és a költségvetésről. Az adott kisebbségi szerv költségvetését az adott 

helyi önkormányzat határozza meg, melynek összege függ a képviselt közösség 

méretétől és a lakosságban képviselt arányától az adott közigazgatási egységen belül. 

Ezen kívül a kisebbségi tanácsok pályázhatnak az országos költségvetésből is 

támogatásokra, melyre az országos kisebbségi tanácson keresztül van lehetőség.  

A képviselők a feladataikat önkéntes alapon látják el, munkájukért pénzbeli 

juttatást nem kapnak, viszont a munkavégzés során felmerülő esetleges költségeket 

megtéríti a helyi önkormányzat. Amennyiben a tanácstagok úgy ítélik meg, hogy 

egyes tagok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és nagymértékben hozzájárultak 

egy adott ügy megoldásához, abban az esetben a kisebbségi testület egy egyszeri 

pénzbeli jutalmat szavazhat meg az illetőnek, melynek összegéről az illetékes 

minisztérium dönt.60  

  A kisebbségi tanácsok hivatalosan – jogállásukat tekintve – nonprofit jogi 

személynek minősülnek, tehát saját bevétellel nem rendelkezhetnek. Ez alól kivételt 

képeznek az adományok, örökségek vagy egyéb, nem szolgáltatásból befolyó 

                                                      
60 Lásd az Országos kisebbségi tanács honlapját: http://www.savjet.nacionalne-manjine.info/clanovi.php 

2016.04.16. Ustavni zakon: Alkotmányos törvény a kisebbségek jogairól 

http://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina, letöltve: 2016.04.02. 

http://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina
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pénzek, melyet az adott testület csakis az általa képviselt nemzeti vagy etnikai 

kisebbség érdekében használhat fel, és köteles vele elszámolni a helyi önkormányzat 

irányába. Az adott kisebbségi önkormányzat adományból vagy örökségből származó 

vagyona folytonos, a jogi személyhez köthető, mely a négy éves ciklus lejárta után 

tovább öröklődik a következő tanácsra.  

  A törvény nem rendelkezik arról, hogy milyen gyakorisággal kell összehívni 

a kisebbségi önkormányzatokat, ez az elnök szabad belátására van bízva. Ez a jogi 

rés sajnos az idők során visszaélések melegágyává vált, előfordult olyan, hogy a 

négy éves ciklus alatt csupán egy alkalommal hívták össze a testületet alakuló ülésre, 

ugyanakkor az is megesett, hogy a kisebbségi tanács busás havi bérleteket fizetett 

terembérlés címen magánszemélyeknek.   

  

3.4 A kisebbségi önkormányzatok kompetenciái és működésük jogi háttere   

  

A horvát parlament 2002. december 13-án elfogadott alkotmány erejű törvénye 

értelmében a kisebbségi önkormányzatok legfőbb feladata az adott őshonos nemzeti 

vagy etnikai kisebbség segítése az aktív közéleti részvételben, problémáik 

megoldásában, tanáccsal és útmutatással lássák el a helyi önkormányzatokat a 

kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben, valamint, hogy felügyeljék a törvények 

által megszabott kisebbségi jogok betartatását. Ennek érdekében a megválasztott 

kisebbségi tanácsok együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, a többségi és 

kisebbségi civil szervezetekkel, jogi személyekkel, állami intézményekkel, illetve – 

amennyiben van rá lehetőség – a többi, a közigazgatási egységen belül velük 

párhuzamosan működő kisebbségi önkormányzattal is.   

  A kisebbségi tanácsok javaslatokat tehetnek a helyi önkormányzatoknak 

minden olyan kérdésben, mely érinti az ott élő kisebbséget, valamint a helyi 

önkormányzatoknak is kötelességük konzultálni a kisebbségi önkormányzatokkal 

minden olyan döntés előtt, mely befolyásolhatja a helyi nemzeti közösség életét, 

azonban az önkormányzat nem köteles ezt meghallgatni. A kisebbségi 
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önkormányzat tagjai, amennyiben szükségesnek érzik, jelen lehetnek a helyi 

önkormányzati üléseken, mint megfigyelők, és megegyezés alapján akár fel is 

szólalhatnak, ám szavazati joggal nem rendelkeznek.61 A kisebbségi 

önkormányzatok továbbá kötelező erejű ajánlást tehetnek az országos kisebbségi tv- 

és rádióműsorok tartalmát illetően, valamint megfogalmazhatják véleményüket a 

kisebbségi nyelvű országos médiumok kapcsán, melyben rávilágíthatnak azok 

hiányosságaira.  

  A kisebbségi önkormányzatok felhívhatják a helyi önkormányzatok figyelmét 

és megoldást javasolhatnak a közösségük szociális és gazdasági problémáira, 

amennyiben az adott kisebbség által lakott területeket az említett problémák jobban 

érintik, mint a többségi nemzet által benépesített régiókat.   

  Amennyiben egy helyi önkormányzat a kisebbségi önkormányzat tiltakozása 

ellenére olyan döntést hoz, mely bizonyítottan káros a területen élő őshonos nemzeti 

kisebbségekre nézve, abban az esetben a kisebbségi tanácsnak kötelessége az 

országos kisebbségi tanácshoz fordulni, ami továbbítja a felelős minisztériumnak az 

ügyet, ahol 30 napon belül döntést kell hozni az ügyről. Amennyiben a 

szakminisztérium úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat döntése káros 

következményekkel jár a helyi kisebbségi közösségre nézve, abban az esetben 

elrendelheti a rendelkezés visszavonását. Amennyiben az illetékes minisztérium 

nem tartja hátrányosnak az önkormányzat rendelkezését, akkor az továbbra is 

hatályban marad. Ha a kisebbségi önkormányzatok úgy vélik, hogy hibát követett el 

a minisztérium, akkor tovább vihetik az ügyet az alkotmánybírósághoz, sőt ha az 

alkotmánybíróság sem hoz érdemi ítéletet, a kisebbségi önkormányzatok akár az 

Emberi Jogok Európai Bíróságáig is vihetik az ügyet.62  

Amennyiben egy közigazgatási egységen belül kettő vagy több kisebbségi 

tanács is működik, abban az esetben összefoghatnak és közösen nyilváníthatják ki 

álláspontjukat bizonyos ügyek kapcsán, szükség esetén pedig közös gyűléseket is 

                                                      

61 Ustavni zakon i.m. 
62 Forrás: Minority Rights Group International. 2003 
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tarthatnak, illetve kulturális vagy hagyományőrző rendezvényeket is szervezhetnek 

együtt, megegyezés szerint.   

  

3.5. Az országos kisebbségi tanács   

  

A 2002-es kisebbségi törvény rendelkezik egy országos szintű, ún. központi 

kisebbségi tanács létrehozásáról is, ami az országban élő kisebbségek fő 

koordinációs szerve, és a legtöbb kompetenciával is ez a szervezet rendelkezik. Az 

országos tanács jogköre hasonló az országszerte működő kisebbségi 

önkormányzatokéhoz azzal a fontos különbséggel, hogy a tanács rendelkezik azon 

anyagi forrásokkal, mely a kisebbségi szervezetek működéséhez kell, és ez a szerv 

dönt arról, hogy melyik szervezet mennyi pénzt kapjon a költségvetésből.   

 Az országos kisebbségi tanácsnak 19 tagja van, akiket a kormány nevez ki az alábbi 

kritériumok alapján. Az ország hét legnagyobb létszámú nemzeti kisebbségének 

kisebbségi önkormányzatai közös megegyezés alapján delegálnak egy-egy 

személyt, valamint a kormány további öt olyan, valamelyik kisebbségi etnikumhoz 

tartozó személyt delegál, aki megítélésük szerint fontos kulturális, tudományos vagy 

egyházi pozíciót tölt be és köztiszteletnek örvend saját nemzeti közösségében. 

Továbbá a tanács tagjai még azok a parlamenti képviselők, akik a horvát 

parlamentben kisebbségi mandátummal rendelkeznek. A tanácsot a horvát kormány 

a parlamenti választások után hozza létre. A tanács mandátuma négy évre szól, de 

amennyiben megbukik a kormány és előrehozott választásokat írnak ki, akkor a 

tanácsot is feloszlatják.  

Az országos kisebbségi tanács elnökét, két alelnökét és az egyéb funkciókat 

betöltő tagjait a horvát kormány nevezi ki. Kikötés továbbá, hogy az elnök és a két 

alelnök közül legalább az egyikük szerb nemzetiségű legyen, mivel ők az ország 

legnépesebb nemzeti kisebbsége.   
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3.6 Kisebbségi mandátum a horvát parlamentben  

  

A Horvátországban működő politikai rendszer egyik legérdekesebb eleme minden 

bizonnyal a kisebbségi mandátum, miszerint az őshonos kisebbségeknek jogukban 

áll képviseltetniük magukat a törvényhozásban.   

  A törvény három mandátumot biztosít a szerb kisebbségnek, egyet a 

magyarnak, egyet az olasznak, egyet közösen az országban élő cseh és szlovák 

nemzetiségű állampolgároknak, egyet a volt Jugoszláviát alkotó nemzetiségeknek – 

a szerbeket leszámítva –, illetve egyet az ország területén elő egyéb 

nemzetiségeknek.  

A kisebbségi képviselők külön frakciót alakíthatnak a parlamenten belül, és 

ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mind bármely más képviselő. Jelentőségük 

leginkább kormányalakításkor van, mikor is a mérleg nyelveként könnyen múlhat 

az ő hovatartozásukon egy kormány sorsa.  

A kisebbségi képviselők helyzete azért érdekes, mert egyfajta pozitív 

diszkrimináció tapasztalható az ő esetükben. Ez leginkább abban nyilvánul meg, 

hogy míg egy pártnak el kell érnie a 4%-os parlamenti bejutási küszöböt – ami a 

részvételi arányok függvényében akár 20–30 ezer szavazatot is jelenthet –, addig egy 

kisebbségi képviselő elméletben akár egyetlen egy szavazattal is be tudna kerülni a 

törvényhozásba, amennyiben nincs kihívója a választásokon, ám ez nem jellemző. 

Ami a magyar közösséget illeti, általában pár ezer szavazattal kerül be egy adott 

képviselő. A magyarságot ezidáig az alábbi személyek képviselték: 1992-től Faragó 

Ferenc, 1995-től Jakab Sándor, 2000-től Dr. Szántó Tibor, 2003-tól Ádám Jenő, ők 

mindannyian a HMDK színeiben jutottak mandátumhoz.63 Ezt követően 2007-ben 

és 2011-ben Sója Dénes, illetve 2015-ben Juhász Sándor már a MESZ színeiben 

került be a parlamentbe. A 2016-os előrehozott parlamenti választásokon kilenc év 

után ismét a HMDK jelöltje nyert Jankovics Róbert személyében.  

                                                      
63 Bálint-Pataki: 2005, 13-16. 
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Összegzés  

  

Az elemzés során a szakirodalom és az elsődleges források alapos tanulmányozása 

révén átfogó betekintést nyertem Horvátország kisebbségpolitikájába és az 

országban a kisebbségeknek juttatott jogok körébe. Kutatásom elsősorban a 

horvátországi magyarságra fókuszált, azonban mivel azonos jogok illetik meg az 

ország összes őshonos nemzeti kisebbségét, kutatásomból a gyakorlati alkalmazást 

leszámítva minden érintett népcsoport jogai megismerhetőek.   

Munkám során egyértelművé vált számomra, hogy az ország nemzetközi 

nyomásra, számos szimbolikus jelentőségű lépést tett a nemzeti kisebbségek 

védelmében. Ezek az intézkedések viszont leginkább a népmesékből jól ismert „okos 

lányhoz” hasonlíthatók, aki „hozott is ajándékot, meg nem is”. Ennek legékesebb 

példája az általam is említett Bellyei járás, ahol a magyar többségű településeken a 

törvény jogot biztosít a kétnyelvű ügyintézésre, azonban intézmények híján ez a 

gyakorlatban nem sokat ér, alkalmazása ugyanis csupán a kétnyelvű feliratokra 

terjed ki. Továbbá véleményem szerint a – lényegében gyakorlati hatáskörrel szintén 

nem bíró – kisebbségi önkormányzati rendszer is remek példa lehet a fenti állítás 

bizonyítására. Vitatható, hogy a helyi közigazgatás kétnyelvűsége az EU-s 

integráció érdekében hozott döntés volt. A tárgyalt jogszabályok a 2000 év körül 

születtek, tagjelölt 2004-ben lett. Különben a helyi közigazgatásban a kisebbségi 

nyelvhasználatot 10-20%-os részarányhoz kötik, a Bellyei járásban magyar 

többségű településekről van szó.  

Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy ami a magyar kisebbséget illeti, a 

horvát állam részéről nem tapasztalható semmiféle erőszakos asszimilációs törekvés, 

ennek oka minden bizonnyal a hosszú, közös történelmi múlt és nem utolsósorban 

az országban élő magyar lakosság alacsony létszáma. Viszont a horvát állam 

elmarasztalható annyiban, hogy az asszimiláció ellen nem is tesz semmit. Az effajta 

békés együttélés azonban nem mondható el az országban élő szerb kisebbség és a 
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horvát többség viszonyáról, előbbiek asszimilálódását ugyan nyíltan nem, viszont 

burkoltan támogatja a mindenkori horvát kormányzat.  

Megállapíthatom, hogy a horvátországi magyarságot elméletben minden 

olyan jog megilleti, amely egy kisebbségben élő nemzet számára szükséges és 

elengedhetetlen lehet a fennmaradásához. Joguk van a saját nyelven történő 

oktatásra, a magyar nyelvű médiára, a közéleti és mindennapi anyanyelv-

használatra, a magyar nyelvű hitélet is biztosítva van, és a megfelelő politikai 

képviselettel is rendelkeznek. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy egyre 

kevesebb magyar nemzetiségű állampolgár él Horvátországban, és közülük is egyre 

kevesebben élnek a jogaikkal. Az egyik nagy probléma, hogy sok magyar szülő 

horvát tannyelvű iskolába íratja a gyermekét, mellyel felgyorsítja az asszimilációt. 

A másik jelentős gondot az elvándorlás jelenti, ami az egész keleti országrészt 

jellemzi. Horvátország azon része ugyanis, ahol a magyarság él, az ország egyik 

gazdaságilag legelmaradottabb területe, mely leginkább az 1990-es évek háborúinak 

köszönhetően vált ilyenné. Mivel kezdetektől fogva egy kis lélekszámú közösségről 

beszélünk, ezért az elvándorlás negatív hatásai sokkal erőteljesebbek, mint más 

régiókban, és a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fiatal generáció hagyja el 

szülőföldjét, otthon csupán az idősek maradnak, és sajnos hiába lesznek a 

horvátországi magyarságnak rendezett jogai, ha nem lesz, aki éljen ezekkel.   

A térségből egyébként az ország 2013-as európai uniós csatlakozása óta a 

horvát lakosság is nagy számban vándorol el, ennek köszönhetően a magyar 

települések etnikai arányaikat tekintve ugyan nem hígulnak fel – mivel senki sem 

költözik az elvándoroltak helyére –, ehelyett inkább a falvak elnéptelenedése 

tapasztalható. Amennyiben belátható időn belül nem változik a gazdasági helyzet és 

így folytatódik az elvándorlás, elképzelhető, hogy a 2021-es népszámlálás idejére a 

horvátországi magyarság lélekszáma tízezer fő alá fog esni.   
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Tanulmányomat egy szlavóniai népdal néhány sorával zárom, mely úgy 

vélem, jól tükrözi a horvátországi magyarság múltját és jelenét.  

  

„Kórógy vára, híres vára, régi ősök büszke 

vára,   

Régen elmúlt dicsősége, nem maradt más, 

csak emléke. Erős fala összeomlott, romja 

alatt ősi csontok,  

Szájról szájra az ének száll, porjuk fölött futó 

szél jár,   

Romhalmaz lett a büszke vár, körülötte 

csendes a táj,   

Száll az ének szájról szájra, elpusztult már 

Kórógy vára.”64  

 

 

                                                      
64 Szlavóniai népdal, mely a HUNCRO médiaközpont által készített „Kórógy vára, hírős vára…” című 

dokumentumfilmben hangzik el.  
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Dr. Kardos Gábor65 

 

A Kisebbségi Nyelvi Charta és a Keretegyezmény összevetése, és az ellenőrzési 

rendszer gyakorlati problémái  
 

 

 

A két egyezmény összevetése 

 

Amint erre, Ferdinando Albanese rámutat, az összevetést lényegében három kérdést 

illetően érdemes megtenni. Ezek a következők: a védelem módszere, a védelmi 

intézkedések lényege és a vállalt kötelezettségek végrehajtása feletti ellenőrzés 

intézményei.66 

Ami az első kérdést illeti, a Charta67 szemérmes kisebbségi jogvédelmével, 

azaz, kulturális, és nem közvetlenül kisebbségi jogokat védő jellegével szemben a 

Keretegyezmény68 közvetlen módon kisebbségi jogokat véd. Nagy jelentőségű a 

Keretegyezményben annak a kimondása, hogy a kisebbségi jogok védelme az emberi 

jogok nemzetközi védelmének integráns részét képezi (1. cikk). Korábban ugyanis 

számtalanszor elhangzott az ezzel ellentétes politikai és jogi felfogás. A dolog 

fontosságát az is erősíti, hogy mivel a kisebbségi jogok az emberi jogok részét 

képezik, élvezetük aligha függhet olyan, a múltban egyes államok részéről szívesen 

hangsúlyozott, nehezen meghatározható állampolgári kötelezettségtől, mint a hűség 

a többségi államhoz. 

                                                      

65 Nemzetközi jogász, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 
66 Albanese, Ferdinando: The position of the European Charter for Regional or Minority Languages in the 

general context of the protection of minorities. In: Implementation of the Europen Charter for Regional or 

Minority Languages. Regional or Minority Languages, No. 2. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

1999, 26. 

67 Részletes elemzésre lásd: Dunbar, Robert: The Council of Europe’s European Charter for Regional or 

Minority Languages. In:  Henrard, Kristin – Dunbar, Robert (szerk.): Synergies in Minority Protection. 

European and International Law Perspectives. Cambridge, University Press. 2008, 155-186. 

68 Részletes elemzésre lásd: Eide Asbjorn: The Council of Europe’s Framerork Convention for the 

Protection of National Minorities.  In:  Henrard - Dunbar (szerk.) i.m., 119-154. 
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A két szerződés által nyújtott védelem, jelentősen különbözik egymástól. A 

Keretegyezmény teljes egészében „alapelvek gyűjteménye”.69 Melyek ezek az 

alapelvek? Minden kisebbségi személynek joga van arra, hogy szabadon válassza 

meg identitását, amely miatt hátrány nem érheti (3. cikk). Tilos a diszkrimináció, 

érvényesülnie kell a jog előtti egyenlőségnek és a részes államok, ha szükségesnek 

tartják, a tényleges egyenlőség érdekében pozitív intézkedéseket tehetnek (pozitív 

diszkrimináció, 4. cikk). Tilos az asszimiláció, de megengedett az integráció (5. 

cikk). A többségi államnak nem csupán segítenie kell a kisebbségek identitásának 

megőrzését, de bátorítania kell a tolerancia és a kultúrák közötti párbeszéd szellemét, 

és megfelelő intézkedésekkel védelmet kell nyújtani a fenyegetés, erőszak és 

diszkrimináció ellen (6. cikk). A kisebbségi személyeket megilletik az általános 

szabadságjogok (a békés felvonulás, az egyesülés, a véleménynyilvánítás, a gondolat 

és vallásszabadság joga), részletesebb garanciák kerültek megállapításra a 

vallásszabadság és a véleményszabadság tekintetében (8-9. cikk). 

Noha a kisebbségi közösségi nyelvhasználat jogát a Keretegyezmény 

viszonylag részletesen szabályozza, hiányzik abból a tényleges normatív hatás 

kiváltásához szükséges konkrét jelleg. Amint a magyarázat megállapítja: a többnyire 

program típusú célokat állapítanak meg, amelyeket a feleknek követniük kell. Ezek 

a rendelkezések, amelyek nem alkalmazhatók közvetlen módon, diszkréciót 

biztosítanak az államoknak a vállalt kötelezettségek végrehajtásában, lehetővé téve 

számukra a sajátos körülmények figyelembe vételét. Nézzünk néhány példát a nyelvi 

és kulturális jogok bizonytalan normatív tartalmára. A közigazgatási hatóságok előtti 

kisebbségi nyelvhasználat biztosításáról a többségi államnak akkor kell 

gondoskodnia, ha az adott területen a kisebbségi személyek „jelentős számban” 

élnek (10. cikk). A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy „elismerik” 

az anyanyelv szerinti névhasználat jogát (11. cikk). A normatív parancsok 

bizonytalanságát a Keretegyezmény szövegében az okozza, hogy az európai államok 

                                                      

69 Cilevics, Boris: A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény az Európa Tanács 

összefüggéseiben. Pro Minoritate 2003/tél, 91. 



V. Kitekintés az európai kisebbségvédelmi gyakorlatra 

154 

 

között abban fennállt az egyetértés, hogy szülessen meg egy kisebbségi jogokat védő 

szerződés, de a konszenzus a részletekre már nem terjedt ki. Ezért is kapta a 

Keretegyezmény elnevezést.    

A Charta esetében a II. rész célokat és elveket tartalmaz, míg a III. részben 

részletes, normatív, noha az estek egy részében bizonytalan kötelezettségeket, 

amelyek közül választhat a részes fél. A Charta alacsonyabb és magasabb szintű 

védelmet is lehetővé tesz. A II. részében megállapított célokat és elveket valamennyi 

regionális vagy kisebbségi nyelv esetében alkalmazni kell, azaz a védelem 

alacsonyabb szintje minden kisebbségi nyelvnek jár. A célok és elvek – többek 

között – felölelik a kisebbségi nyelv elismerését a kulturális gazdagság 

kifejeződéseként, a kisebbségi nyelv földrajzi határainak tiszteletben tartását és 

annak biztosítását, hogy az új igazgatási beosztás nem akadályozza az adott 

kisebbségi nyelv előmozdítását, a kisebbségi nyelv köz- és magánéleti, szóbeli és 

írásbeli használatának előmozdítását és bátorítását, és a kisebbségi nyelv megfelelő 

formában, minden szinten történő oktatását és tanulását.  

A III. rész szerinti, magasabb szintű védelem kapcsán a részes államoknak 

választási lehetősége van: mely nyelv számára kíván a III. rész szerinti védelmet 

garantálni, és hogy területe mely részén. Minden egyes, a megerősítésnél kijelölt 

kisebbségi nyelv kapcsán legalább harmincöt bekezdést vagy pontot kell a III. 

részből választani. Az oktatás és a kulturális élet esetében legalább hármat, míg a 

többi terület esetében minimum egyet. A bíróságok, az igazgatás és a közszolgáltatás, 

a média és a gazdasági - társadalmi élet kérdéskörével szemben tehát különös súlya 

van az oktatás és a kulturális élet területének, ugyanakkor a határokon keresztüli 

kapcsolatokkal foglalkozók kapcsán nincs választási kényszer. Az egyes területeken 

részletes vállalások közötti választásra nyílik lehetőség. A megerősítést követően a 

kötelezettségvállalás még tovább bővíthető. 

Míg tehát, a Charta esetében a kötelezettségvállalásoknak a helyi 

körülményekhez történő igazítását a különböző erősségű vállalások közötti választás 

biztosítja, addig a Keretegyezmény tekintetében a mindenkire egyformán kötelező, 
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de gyenge, bizonytalan tartalmú normák által, a végrehajtás tekintetében garantált, 

széles mérlegelési jog segítségével történik.   

Mind a két nemzetközi szerződés esetében a tényleges végrehajtás garanciáját 

egyrészt a nemzetközi kötelezettségek jóhiszemű teljesítésnek elve, amelyre a 

Keretegyezmény szövege kifejezetten is utal, másrészt az azt ellenőrző mechanizmus 

biztosítja. Ami az elvet illeti, itt annyit érdemes megjegyezni, hogy egy nemzetközi 

jogi kötelezettséget nem lehet nem jóhiszeműen teljesíteni, mert az már annak 

megsértést jelenti.     

A két egyezményből eredő kötelezettségek megvalósításának felülvizsgálatát 

szakértőkből álló testületek végzik. A Keretegyezmény esetében a végrehajtás 

ellenőrzése egy Tanácsadó Bizottság segítségével történik, amely a részes államok 

jelentéseinek értékelésében segíti az Európa Tanács Miniszteri Bizottságát. A 

Tanácsadó Bizottság, amint azt neve is mutatja, csupán politikai tanácsot adhat a 

jobb végrehajtás érdekében, tehát, némileg kevesebb jogkörrel rendelkezik, mint a 

Nyelvi Charta végrehajtását felügyelő bizottság, amely szakértői értékelést végez. 

Míg a Charta semmilyen közvetlen rendelkezést sem tartalmaz a Szakértői 

Bizottság felülvizsgáló tevékenységéről, addig a Keretegyezmény 26. cikke 

megállapítja, hogy a testület feladata az abban foglalt elvek érvényesítése érdekében 

tett intézkedések megfelelőségének értékelése. Amint erre Ferdinando Albanese 

rámutat, a Charta 15. cikke, amikor az időszaki jelentésekről szól, közvetett módon 

mégis szolgál iránymutatással a Szakértői Bizottság ellenőrzési tevékenységének 

jellegéről. A 15. cikk szerint a részes államok időszaki jelentésükben beszámolnak a 

Charta II. részének megfelelően folytatott politikájukról, és a III. rész elfogadott 

rendelkezései végrehajtására tett intézkedéseikről. A második esetben a többnyire 

viszonylag precíz kötelezettségekből egy alapvetően jogi jellegű felülvizsgálat 

következik.70 Míg tehát a Charta III. résznek végrehajtása feletti ellenőrzés jogi 

                                                      
70 Albanese 1999 i. m. 28-29. 
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jellegű, a Keretegyezmény és a Charta II. része esetében a felülvizsgálat, az érintett 

normák tartalmából következően politikai jellegű. 

A részes államok a hatálybalépést követő évben jelentést készítettek a Nyelvi 

Charta végrehajtásáról, és ezt onnantól kezdve háromévenként megismétlik. A 

jelentéseket a részes államok egy-egy polgárából álló, független szakértői bizottság 

vizsgálja meg, amely erről jelentést és ajánlásokat készít. Ezeket aztán az Európa 

Tanács Miniszteri Bizottságának kell elfogadnia. A szakértőknek nem kell politikai 

megfontolásokkal törődniük. A Szakértő Bizottság felülvizsgáló tevékenységének 

fontos vonása, hogy a végrehajtás értékelése címet viselő részben, tudatosan 

igyekszik differenciáltan fogalmazni, amikor a részes államok által vállat 

kötelezettségeknek való megfelelésről nyilatkozik. Nyilatkozik, és nem ítélkezik. A 

differenciált megközelítés abban nyilvánul meg, hogy a teljesítette, illetve nem 

teljesítette értékelés mellett, a Szakértői Bizottság egyéb megfogalmazásokat is 

használ az állami magatartás értelmezése kapcsán. Az egyik kifejezés, a részlegesen 

megfelelt arra utal, hogy a Bizottság a gyakorlatot illetően, amely kétségkívül létezik, 

többet vár el. A másik ilyen megfogalmazás, amely szerint a Bizottság nincs abban 

a helyzetben, hogy véleményt formáljon, arra utal, hogy a testület minden 

erőfeszítése ellenére sem állt rendelkezésre elegendő információ a döntéshez, ezért 

egyértelműen fogalmazhatnak. A hivatali nyelvhasználathoz megkívánt arányszám 

kapcsán például felszólították Szlovákiát a húsz százalékos küszöb 

felülvizsgálatára.71  

A részes államnak a Keretegyezmény hatályba lépésétől számított egy éven 

belül, ezt követően pedig az ET Miniszteri Bizottságának kérése szerint ötévenként 

kell jelentést előterjesztenie a végrehajtásról. Ezt először a Tanácsadó Bizottság 

bírálja el. Mivel ennek mandátuma valóban csupán tanácsok adására szól, a 

Tanácsadó Bizottság olyan kifejezéseket használ, mint „úgy véli”. „azon a 

véleményen van”, komoly probléma esetén, illetve a végrehajtással kapcsolatos 

                                                      
71 Application of the Charter in the Slovak Republic, (2nd monitoring cycle) ECRML (2009) 8. 
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fenntartásainak nyomatékos kifejezésére a „mélyen aggódik” megfogalmazást 

használja. Ezt követően a bizottság a Miniszteri Bizottsághoz juttatja el a 

véleményét, amely annak alapján elfogadja saját következtetéseit és ajánlásait. A 

kormányzati jelentések vizsgálata lehetőséget teremt a Tanácsadó Bizottság számára 

a túl általánosan vagy nem kellő precizitással megfogalmazott cikkek normatív 

tartalmának pontosítására. Ezt azonban csupán igen óvatos módon teszi meg. Így 

például, a Keretegyezmény maga semmit nem mond a hivatali nyelvhasználathoz a 

belső jogban előírható minimális kisebbségi létszámról. Ezért a testület 

megállapította, hogy amennyiben a kisebbség létszáma eléri a népesség tíz 

százalékát, akkor a lakossági arányra vonatkozó előírást „rugalmasan és óvatosan” 

kell alkalmazni,72 ahelyett, hogy a Charta szakértői testületéhez hasonlóan 

egyszerűen felszólított volna a felülvizsgálatára. 

Miután mindkét testület csupán javaslatokat tesz az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának ajánlások kibocsátására, mindegyik számára egyaránt döntő 

fontosságú az azzal kialakított munkakapcsolat. Főként az a kérdés, hogy 

javaslataikat a Miniszteri Bizottság mennyiben hajlandó elfogadni, és ezzel súlyt 

adni a felülvizsgálati munkájuknak.  

 

 

A végrehajtás gyakorlati problémái 

 

A két egyezmény végrehajtása felett őrködő ellenőrzési rendszer számos 

problémával küzd. Ezek nagy része azzal függ össze, hogy az ellenőrzés kizárólagos 

módszere az időszaki kormányzati jelentések vizsgálata, és nincs lehetőség egyéni 

vagy kollektív panaszra. Sőt, annak esélye is igen csekélynek tűnik, hogy egy ilyet 

tartalmazó kiegészítő jegyzőkönyv szülessen meg, noha az utóbbi időkben még az 

ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya is 

                                                      
72 Third Opinion on Slovak Republic ACFC/OP/III (2010) 004. 
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kiegészült ilyen jegyzőkönyvvel. Ez azért van így, mert - amint ezt az Európa 

Tanácsban többen informálisan megfogalmazták - a mai helyzetben még maguk az 

egyezmények sem születnének meg. Ennek oka, hogy a migráns közösségek kérdése 

árnyékba borítja a történetileg együtt élő nemzeti kisebbségek jogvédelmét, és az 

utóbbi évek komoly kiválási kísérletei (Skócia, Katalónia) is növelték a többségi 

államok visszakozó hajlamát.  

A létező rendszer gyakorlati működésével kapcsolatban három fő problémát 

látok, ezek a kormányzati késedelmek a jelentések beterjesztésében, a politikai 

nyomásgyakorlás, hogy az ellenőrző testületek által készített ajánlástervezetek ne, 

vagy megváltozott tartalommal kerüljenek elfogadásra, továbbá az elfogadott 

ajánlások végre nem hajtása.  

Ami a késedelmet illeti, a kormányzati szervek olyan okokra hivatkoznak, 

mint a túl sok nemzetközi jelentéstétel, az apparátusban dolgozók kis száma, vagy a 

kormányváltozás. A legfőbb gondot a jelentéstételi időszakok egybecsúszásának 

veszélye jelenti, hiszen az ellenőrző testületek a helyszíni látogatáson szembesülnek 

azzal, hogy a helyzet közben megváltozott, és így az értékelés egy évekkel korábbi 

helyzetre reagál. A felülvizsgálatot végző bizottságok informális és politikai 

nyomással próbálják a kormányokat sürgetni, ami nem igazán hatékony. Arra lenne 

szükség, hogy késedelem esetén a testületek jelentés híján a beérkezett civil 

szervezeti anyagokra és saját vizsgálódásaikra alapozhassák az értékelést, és az 

alapján az ajánlások tervezetének kidolgozását. Ezt azonban eddig nem tették 

lehetővé az ellenőrző testületek számára, ennek az oka egyébként aligha lehet más, 

mint, hogy az államok nagyon is tisztában vannak vele, hogy „ma nekem, holnap 

neked.” 

Noha nemzetközi jogi értelemben a részes államok kormányainak minden 

joguk megvan arra, hogy a Miniszteri Bizottság diplomáciai szintjén alakítsák az 

ajánlások szövegét, a felülvizsgálat végső értelme, - a független szakmai jellegű 

ellenőrzés – a gyakori beleszólásokkal, módosításokkal, illetve bizonyos 

ajánlástervetek törlésének elérésével súlyosan sérül.  Mindebből persze pozitív 
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következtetésre is juthatunk, hiszen azt jelenti, hogy a részes államok számára 

egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül az ajánlásokba. 

Minden nemzetközi jogi norma annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. A 

két egyezményt nem olyannak tervezték, amelyek közvetlenül lehetnének 

kikényszeríthetők belső bírósági eljárás útján, ezért a végrehajtás érdekében belső 

jogalkotásra van szükség, amely adott esetben hiányos, nem megfelelő, de arra mégis 

alkalmas, hogy a részes államok arra hivatkozzanak, hogy esetleges 

megváltoztatásuk nehézkes belső jogalkotási folyamat. E mellett az ajánlások 

figyelmen kívül hagyásának kérdését illetően, a részes államok változatos módon 

próbálják igazolni magatartásukat. Hivatkoznak arra, hogy a szükséges változás 

megfontolása hosszabb időt igényel, vagy, hogy időközben új kormány került 

hatalomra, amelynek időre van szüksége, és egyébként is más prioritásai vannak. 

Egy másik megközelítés, hogy felidézik, a jogszabályi helyzet mennyire felel meg 

az elvárásoknak, figyelmen kívül hagyva, hogy az esetek jelentős részében nem a 

jogi szabályozás, hanem annak végre nem hajtása, a szükséges humán és materiális 

infrastruktúra hiányossága a fő gond. A kormányok természetesen szívesen utalnak 

arra, hogy az adott kérdés önkormányzati hatáskör, elfeledkezve, arról, hogy a 

nemzetközi jogi szempontból az állam egységes egész, és felelős, amit a kormányzat 

képvisel más államok és a nemzetközi szervetek felé.  Arról sem feledkeznek meg, 

hogy a gazdasági és pénzügyi válság következményeire, továbbá a kedvezőetlen 

demográfiai folyamatokra hivatkozzanak, azt hangsúlyozva, hogy bizonyos 

fejlesztésekre, beruházásokra nincs valódi igény. Időnként látványos reakciókra is 

sor kerül, például, hogy, egy részes államban, – nevét fedje homály – a helyi 

közigazgatási kormányzat vezetője sajtótájékoztatója során egy újság címlapját 

magasra emelve, kijelentette, hogy az Európa Tanács hazudik.  
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dr. Varga Péter73 

 

Az egyesülési és gyülekezési szabadság kisebbségi jogi vonatkozásai az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában 
 

 

 

1. Az egyesülési és gyülekezési szabadságról általában  

A gyülekezés és az egyesülés szabadsága két önálló, de szorosan egymáshoz 

kapcsolódó szabadságjog, amely a nemzeti kisebbségek, mint közösségek közös 

céljaik elérése vonatkozásában alapvető jelentőséggel rendelkezik. Ezt jól mutatja, 

hogy a nemzeti kisebbségek jogaival foglalkozó nemzetközi dokumentumok 

többsége külön nevesíti a két szabadságot. A jogi kötőerővel rendelkező 

egyezmények közül az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló 

Keretegyezménye írja elő, hogy „a Felek biztosítják minden, valamely nemzeti 

kisebbséghez tartozó személynek a békés célú gyülekezés szabadságához és a 

másokkal való egyesülés szabadságához, a véleménynyilvánítás szabadságához, a 

gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogának tiszteletben tartását.”74 

A jogi kötőerővel nem rendelkező dokumentumok sorában pedig az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (azóta Szervezet) emberi dimenzióval 

foglalkozó koppenhágai konferenciáján 1990-ben elfogadott dokumentum rögzíti, 

hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van saját oktatási, 

kulturális és vallási intézményeik, szervezeteik és egyesületeik felállításához és 

fenntartásához,75 illetve országaikon belül szervezetek és egyesületek alakításához 

                                                      
73 Jogi főreferens, Nemzetpolitikai Államtitkárság. 

74 A Keretegyezmény 7. cikke; ugyanakkor meg kell jegyezni a Tanácsadó Bizottság a nemzeti kisebbségek 

szervezeteivel kapcsolatos kérdéseket gyakran a kulturális, társadalmi és gazdasági életben, valamint a 

közügyekben való részvételt biztosító 15. cikk vonatkozásában vizsgálja.  

75 Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) emberi dimenzióval foglalkozó 

koppenhágai konferenciájának dokumentuma (1990. június 29.), 32.2 pontja. 
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és fenntartásához, valamint a nem kormányközi nemzetközi szervezetekben való 

részvételhez.76  

A fent említett és egyéb, hasonló jogokat biztosító dokumentumok betartása 

ellenőrzésének lehetősége viszonylag korlátozott. A Keretegyezmény esetében 

például a végrehajtás ellenőrzése ötévenkénti monitoring eljárás útján történik, 

amelynek során az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága jogilag nem kötelező 

véleményt, illetve határozatot hoz. A nemzeti kisebbségek jogait tartalmazó 

dokumentumok egyike sem biztosít egyéni panaszmechanizmust a nemzeti 

kisebbség számára arra az esetre, ha az állam indokolatlanul megakadályozza vagy 

korlátozza a kisebbségeket az említett jogok gyakorlásában. A monitoring-

mechanizmusoknak ugyan megvannak a saját előnyei az inkább egyedi ügyeket 

elbíráló bírósági eljárásokkal szemben, azonban konkrét jogsértés esetén hatékony 

jogvédelmet a strasbourgi emberi jogi bíróság tud nyújtani, amely az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye alapján ítélkezik. Az Egyezmény nem tartalmaz külön a 

nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogokat. A 90-es évek elején ugyan megjelentek 

és időnként újra felélednek arra vonatkozó törekvések, hogy az Egyezményhez 

kifejezetten kisebbségi jogokat tartalmazó kiegészítő jegyzőkönyvet csatoljanak,77 

de azok az államok ellenállásán végül rendre elbuknak és legfeljebb ajánlási szinten 

maradnak.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

76 Uott. 32.6 pont. 
77 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201. (1993) számú ajánlása, amelyhez a fent említett 

jegyzőkönyvtervezetet csatolták, például kimondja, hogy „Egy nemzeti kisebbséghez tartozó összes 

személynek jogában áll létrehozni saját szervezeteit, a politikai pártokat is beleértve.” Ld. még a PKGy 

1866. (2012) sz. határozatát, illetve az 1994. (2012) sz. ajánlását. 
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2. Az egyesülési és gyülekezési szabadság az Emberi Jogok Európai 

Egyezményében 

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 11. cikke biztosítja a gyülekezés és az 

egyesülés szabadságát. Az első bekezdés szerint „mindenkinek joga van a békés célú 

gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesülés szabadságához, beleértve 

érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azokhoz való csatlakozásnak 

a jogát.” A második bekezdés ugyanakkor biztosítja a részes államok számára a 

jogszerű korlátozás lehetőségét: „E jogok gyakorlását csak a törvényben 

meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus 

társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés 

megakadályozása, a közegészség, az erkölcsök, illetőleg mások jogai és szabadságai 

védelme érdekében szükségesek. Ez a cikk nem tiltja, hogy e jogoknak a fegyveres 

erők, a rendőrség vagy az államigazgatás tagjai által történő gyakorlását a törvény 

korlátozza.” Tekintettel arra, hogy a két szabadságjog korlátozására a tanulmány 

szempontjából releváns esetekben általában egymással összefüggésben kerül sor, 

azokat a tanulmány együttesen vizsgálja három, nemzeti kisebbségi vonatkozással 

rendelkező cikk mentén: a Stankov és Ilinden v. Bulgária78, a Refah Partisi és mások 

v. Törökország79, valamint az Ouranio Toxo és mások v. Görögország80 ügyek. A 

                                                      

78 Stankov és Ilinden Egyesült Macedón Szervezetek v. Bulgária ügy (2001. október 2.): Az Ilindeni 

Macedónok Egyesült Szervezetének céljai közé tartozott a Bulgáriában élő macedónok regionális és 

kulturális alapon történő egyesítése, valamint a macedón nemzeti kisebbség létének elismertetése 

Bulgáriában. Fő tevékenységei közé tartozott ünnepélyek, valamint megemlékező összejövetelek 

szervezése a macedónok számára fontos történelmi események alkalmából. A bolgár hatóságok, főként a 

polgármesterek több alaklommal megakadályozták vagy korlátozták az események (meg)szervezését. A 

bolgár államnak – az ítéletben is olvasható – hivatalos álláspontja, hogy a szóban forgó „macedón nemzet” 

a XX. Század terméke, nincs olyan hiteles történelmi forrás, amely az ezt megelőző korszakban említést a 

bolgárokon kívül más szláv nemzetről a régióban.  
79 Refah Partisi és mások v. Törökország ügy (2003. február 13.): A megtévesztő elnevezésű Refah Partisi 

(Jólét Párt) egyre izmosodott a ’90-es évek törökországi parlamenti választásain. 1995-ben a legnagyobb 

parlamenti párt lett és koalíciós kormányt hozott lére. Az államügyész indítványára az alkotmánybíróság 

1998-ban arra hivatkozva oszlatta fel a pártot, hogy az veszélyt jelent a modern szekuláris török államra. 

Vezetői több alkalommal nyilatkoztak egy különálló jogrend, a sharia bevezetéséről, illetve a teokratikus 

államszervezet - akár erőszakkal történő - létrehozásáról. 

80 Ouranio Toxo és mások v. Görögország ügy (2005. Október 20.): Az Ouranio Toxo párt alapvető politikai 

célja a Görögországban élő macedón nemzeti kisebbség jogainak védelme volt. Székhelyén kifüggesztett 
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könnyebb érthetőség kedvéért az ügyek történeti tényállásának lényegét röviden a 

lábjegyzetben ismertetjük.      

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának illetve korábban a Bizottság 

esetjogában ugyan viszonylag későn, de megjelentek a nemzeti kisebbségek jogainak 

megsértésével kapcsolatos ügyek.81 A kilencvenes évektől éppen a nemzeti 

kisebbségekkel, például a törökországi kurdok, illetve a görögországi és bulgáriai 

macedónok szervezeteivel és nagygyűléseivel, összejöveteleivel kapcsolatos ügyek 

voltak nagy hatással a Bíróságnak a gyülekezés és egyesülés szabadságával 

kapcsolatos joggyakorlatára.82  

 

A Bíróság által alkalmazott teszt 

 

A Bíróság annak során, hogy a korlátozás jogszerű volt-e a következő tesztet 

alkalmazza: 

 

- Első lépésként azt vizsgálja, hogy az állítólagos jogsérelem a 11. cikk 

hatókörébe tartozik-e (vagyis az egyesülés vagy gyülekezési joggyakorlását 

érint-e az ügy). Ennek során külön is vizsgálja a Bíróság, hogy a joggyakorlás 

békés célú volt-e.83 

                                                      

görög és macedón nyelvű tábláján szerepelt a „vino-zito” kifejezés, ami szivárványt jelent macedón 

nyelven, egyben a város bevételéért harcoló macedón erők csatakiáltása is volt a polgárháború során. A 

kiírás feszültségekhez vezetett az etnikailag vegyesen lakott régióban és a rendőrség eltávolította a feliratot, 

de párt azt újból kihelyezte. A párt székhelye előtti téren tömegtüntetést szerveztek, amelyben a helyi 

polgármester és több városi tanácstag is részt vett. A tüntetők egy csoportja behatolt az épületbe és 

erőszakkal eltávolíttatta a feliratot. A székhelyen tartózkodó párttagok ennek során eredménytelenül kérték 

a mindössze 500 méterre lévő rendőrkapitányság beavatkozását. Az ügyészség az erőszakot alkalmazó 

tünettők ellen nem indított eljárást, de vádat emelt a párt vezetősége ellen, mivel viszályt szítottak a helyi 

lakosság körében.     
81 Ld. Kovács Péter: Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában. In: 

Gyeney Laura (szerk.): Kisebbségvédelem Európában – kisebbségvédelmi alapismeretek. Budapest: 

Kisebbségi Jogvédő Intézet. 2015. 
82 A tanulmányban bemutatottak mellett ld. még például az ÖZDEP k. Törökország (1999. december 8.) és 

Sidiropoulos és mások v. Görögország (1998. július 10.) ügyeket. 
83 Ld. pl. a Stankov és Ilinden k. Bulgária ügy, 76-78.§. 
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- Történt-e „beavatkozás”84 az egyesülés, illetve a gyülekezési szabadság 

gyakorlása során. 

- Amennyiben volt ilyen: 

- törvényben meghatározott korlátozásról volt-e szó? 

- jogszerű célra irányult-e? 

Ennek során a Bíróság az Egyezmény 11. cikkében meghatározott jogszerű 

célokat vizsgálja: nemzetbiztonság, közbiztonság, zavargás vagy 

bűncselekmény megakadályozása, közegészség, közerkölcsök, illetve mások 

jogai és szabadságjogainak védelme. A felsorolás kimerítő jellegű, a Bíróság 

nem fogadja el az államok által jogszerűnek tartott, de az Egyezményben nem 

szereplő célra történő hivatkozást.   

 

- szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban, vagyis a korlátozás 

arányban állt-e az elérendő jogszerű céllal. 

A teszt első lépcsőfokát, vagyis, hogy történt-e beavatkozás az érintett 

szabadságjogokba, viszonylag könnyű megítélni. Ilyen például az egyesület, 

szervezet nyilvántartásba vételének megtagadása, annak feloszlatása, az összejövetel 

megtiltása, akadályozása, feloszlatása. 

Hasonló a helyzet a törvényben meghatározott korlátozás vonatkozásában. 

Lényegében minden, az adott államban megfelelő módon kihirdetett jogszabályban, 

legyen az alkotmány, törvény, rendelet vagy más határozatban meghatározott 

korlátozás eleget tesz ezen feltételnek. Emellett minőségi jellegű követelmény, hogy 

az előírás elérhető legyen az érintettek számára, valamint kellően pontos legyen 

ahhoz, hogy a körülményekhez képest ésszerű módon előre tudják látni a 

cselekedetek következményeit (például azt, hogy annak vizsgálata, hogy egy 

                                                      
84 Angol eredetiben: interference. 
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politikai párt tevékenysége megfelel-e az alkotmányos követelményeknek az 

Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, amely akár fel is oszlathatja a pártot).85 

A nemzeti kisebbségek egyesülési szabadságának korlátozását érintő 

ügyekben az államok védekezésük során a jogszerű célok vonatkozásában 

előszeretettel hivatkoznak egyszerre több célra, jellemzően a nemzetbiztonság, a 

közbiztonság, illetve mások jogai és szabadságjogainak védelmére, hozzátoldva még 

a területi integritásuk védelmét is. Ez utóbbi ugyan nem szerepel a 11. cikk kimerítő 

jellegű felsorolásában, de a Bíróság ennek védelmét olyan nemzetbiztonsági 

érdeknek tekinti, amely igazolja a jogszerű cél meglétét a korlátozás során.86      

Sokkal összetettebb annak vizsgálata, hogy a korlátozás szükséges-e egy 

demokratikus társadalomban. A Bíróság a 11. cikket – függetlenül attól, hogy a felek 

hivatkoztak-e arra – általában nem önmagában, hanem a véleménynyilvánítás 

szabadságát biztosító 10. cikk fényében vizsgálja, mivel értelmezése szerint az abban 

biztosított szabadságjogok, pontosabban a véleményformálás, illetve annak 

közlésének szabadsága végső soron az egyesülés és a gyülekezés szabadságának is 

alapvető célja.87 A Bíróság szerint önmagában az a körülmény, hogy a pluralizmus 

és a demokrácia sarokköveinek számító politikai pártok tevékenysége valójában a 

véleménynyilvánításhoz való jog közös gyakorlásának egyik megnyilvánulási 

formája, lehetővé teszi számukra, hogy a 10. és 11. cikk szerinti védelemmel éljenek. 

Az említett két szabadságjoghoz kapcsolódik még a szabad választásokhoz való jog 

is,88 amely csak abban az esetben tud érvényesülni, ha az államban biztosított a 

politikai pártok pluralitása, amely által az ország lakosságának eltérő véleményei, 

nézetei jutnak kifejezésre. Az Egyezmény Preambuluma is rögzíti, hogy az emberi 

jogok és alapvető szabadságok hatékony politikai demokráciában érvényesülhetnek. 

Ezen gondolatmenet alapján jutott el a Bíróság arra a következtetésre, hogy csak és 

                                                      

85 Refah Partisi k. Törökország ügy, 57-58.§. 
86 Ld. pl. az ÖZDEP v. Törökország ügy, 32-33.§. 
87 Ld. ezzel kapcsolatban az egyik másik kisebbségi vonatkozású ügyet, a Törökország Egyesült 

Kommunista Pártja és mások v. Törökország ügy (1998. január 30.) 42. és további §-t. 
88 Az Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 3. cikke. 
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kizárólag meggyőző és kényszerítő érvekkel89 indokolhatja az állam az egyesülés 

szabadságába történő korlátozó beavatkozását, illetve az államok csak korlátozott 

mérlegelési jogkörrel rendelkeznek ebben a tekintetben.   

A Bíróság párhuzamot von a véleménynyilvánítás szabadsága és az egyesülés 

szabadsága gyakorlásának megengedhetősége között. Ahogy a 10. cikk nemcsak a 

kedvező vagy semleges közléseket és eszméket, hanem a sértő, zavaró vagy 

megbotránkoztató közléseket is védi, úgy a gyülekezés szabadsága is lehetővé teszi 

például az olyan összejövetelek megtartását, amelyek zavaróak vagy bántóak az 

adott eszmét ellenzők táborának.90  

Annak értelmezése során, hogy a beavatkozás „szükséges volt-e egy 

demokratikus társadalomban” azt vizsgálja, hogy a beavatkozás megfelelt-e 

„parancsoló társadalmi szükségességnek”,91 különösképpen pedig azt, hogy a 

beavatkozás arányos volt-e az elérendő jogszerű céllal. Ennek során a Bíróságnak az 

Egyezmény demokrácia-koncepciója szolgál kiindulópontként. A kikristályosodott 

joggyakorlat szerint a demokratikus berendezkedés lényege, hogy nyílt vita útján 

oldja meg a problémákat, ennél fogva egyik alapvető jellemzője, hogy 

erőszakmentes módon, párbeszéd útján teremt lehetőséget egy ország problémáinak 

a megoldására.92 Ebből az is következik, hogy az állam egyetlen csoportját sem lehet 

korlátozni abban, hogy nyilvános vitát folytasson az állam lakossága egy részének 

helyzetéről, valamint azon törekvésében, hogy a demokrácia szabályai szerint 

megoldást találjon a problémára. Önmagában az a körülmény, hogy egy egyesület 

kisebbségi tudattal rendelkezik, nem igazolhatja a gyülekezési vagy egyesülési 

jogába történő beavatkozást.   

A korlátozások vizsgálata során a Bíróság különös körültekintéssel jár el a 

politikai pártok vonatkozásában, amelyek abban térnek el a többi egyesülettől, 

szervezettől, hogy tevékenységük kifejezetten a politikai hatalom megszerzésére 

                                                      
89 Angol eredetiben: convincing and compelling reasons. 
90 Stankov és Ilinden v. Bulgária ügy, 86.§. 

91 Angol eredetiben: pressing social need 
92 Stankov és Ilinden v. Bulgária ügy, 88.§. 
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irányul és ezzel az állam berendezkedésére is meghatározó befolyást 

gyakorolhatnak.93  

A Stankov és Ilinden Egyesült Macedón Szervezet v. Bulgária ügyben a 

Bíróság a kormánynak a területi integritásra és nemzetbiztonsági kockázatokra 

történő hivatkozását ugyan elfogadta jogszerű célként, de azt már nem látta 

igazoltnak, hogy a területi változások követelése a beszédekben és a tüntetések során 

automatikusan az állam területi integritását és nemzetbiztonságát veszélyeztette 

volna. Az a körülmény, hogy egy csoport autonómiakövetelések által az ország 

alkotmányos berendezkedésének megváltoztatására törekszik, automatikusan nem 

igazolja gyülekezéseinek megtiltását.94 Ebben a vonatkozásban még az esetlegesen 

ellenséges közhangulat sem szolgálhat igazolási alapként a hatóságok számára a 

kisebbségi nézetek kifejezésre juttatásának akadályozására.  

A fentiek csak a békés célú tevékenységre vonatkoznak, az erőszak 

alkalmazása, az arra való felszólítás vagy a demokratikus elvek tagadása esetére az 

Egyezmény nem nyújt védőhálót a sértett fél számára.  

Az Egyezmény nyújtotta jogvédelem azonban nem válhat parttalanná. A 

véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát biztosító cikkek nem vezethetnek 

el addig, hogy az azokkal élők az említett jogokat is védelmező állami szervek létét 

veszélyeztessék. A Bíróságnak meg kellett vonnia a szabadságjog gyakorlásának 

külső korlátait is. A Refah Partisi és mások v. Törökország ügyben hozott ítéletében 

fenntartotta a már említett Stankov és Ilinden ügyben kimondott alapvető elveket, 

ugyanakkor kimondta azt is, hogy az alkotmányos berendezkedésért, a jogrend 

megváltoztatósáért kampányoló párt tevékenysége abban az esetben egyeztethető 

össze az Egyezménnyel, ha az igénybe vett eszközök jogszerűek és demokratikusak, 

valamint az elérni kívánt politikai cél is összhangban áll alapvető demokratikus 

elvekkel.95 A Bíróság úgy találta, hogy párt által képviselt fenyegetés, tekintettel arra, 

                                                      
93 Refah Partisi v. Törökország ügy, 87.§. 

94 Uott. 97.§. 
95 Uott. 98.§. 
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hogy a választásokon a legtöbb szavazatot szerezte, kellően közeli; az elnök és több 

emblematikus figurája által több alkalommal hangoztatottakat a közvélemény a párt 

hivatalos álláspontjának és nem az érintettek magánvéleményének tulajdonította, 

főleg, hogy a párt azoktól nyilvánosan nem határolódott el; végezetül, a sharia 

jogrend bevezetése Törökországban nem egyeztethető össze az Egyezménnyel.96     

 

 

Az állam pozitív kötelezettségei 

       

A klasszikus szabadságjogként megfogalmazott 11. cikk alapvetően negatív jellegű 

magatartást követel meg az államtól, vagyis az államoknak tartózkodniuk kell a 

gyülekezés és egyesülés jogának gyakorlásába történő önkényes beavatkozásoktól. 

Az Ouranio Toxo v. Görögország ügyben a Bíróság – korábbi joggyakorlata mentén 

– az állam pozitív jellegű kötelezettségeire is rámutatott. Megállapította, hogy a 

hatóságoknak még abban esetben is biztosítaniuk kell az egyesület vagy politikai párt 

zavartalan, megfelelő működését, ha a vitatott tevékenység, politikai program 

zavarja a lakosság meghatározott körét vagy sértő számára. A nemzeti kisebbséghez 

való tartozás kifejezése, illetve a nemzeti kultúra megőrzésére, ápolására irányuló 

tevékenység önmagában nem jelent veszélyt a nemzetbiztonságra vagy a 

demokratikus rendre. Az államok alapvető kötelezettsége, hogy védelmezzék, illetve 

előmozdítsák a demokratikus rendszer inherens jellemzőit, például a pluralizmust, a 

toleranciát és a társadalmi kohéziót. 

  

 

 

 

                                                      
96 A Bíróság ugyanakkor elismerte, hogy a vallási meggyőződés támasztotta erkölcsi szabályok mentén 

működő politikai párt, amennyiben megfelel a fenti bekezdésben meghatározott két követelménynek, 

önmagában véve nem jelent veszélyt, fenyegetést az alapvető demokratikus értékekre; 100.§. 
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Összegzés 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az egyesülési és gyülekezési szabadság 

megsértése esetében meglehetősen szűkre szabta az államok szabad mérlegelési 

lehetőségét és mozgásterét. A 11. cikk esetében a Bíróság végső soron azt vizsgálja, 

hogy az állami beavatkozás eleget tesz-e a demokrácia alapkövetelményeinek, mint 

például a politikai pluralizmus, az egyetemes választójog, a politikában való szabad 

részvétel, de azokon túllépve pozitív, tevőleges jellegű kötelezettségeket is 

meghatározott az államok számára. A Bíróság az egyesülési jogot már a kezdetektől 

tágan értelmezi, az Egyezmény az egyesületek és egyéb szervezetek mellett a 

politikai pártok számára is hatékony védelmet nyújt az indokolatlan és aránytalan 

állami beavatkozások esetében. A kisebbségi szervezetek számára különösen annak 

van nagy jelentősége, hogy a Bíróság következetesen védi azokat a békés célú, 

erőszakmentes kampányokat és egyéb politikai megnyilvánulásokat, amelyek 

alapvető célja az alkotmányos berendezkedés megváltoztatása, és amelyek 

összeegyeztetethetőek az Egyezményben foglalt demokratikus alapelvekkel.                 
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Méltatás 

 

 

Tisztelt olvasó! A Kisebbségi Jogvédő Intézet legújabb kiadványa kiváló módon 

illeszkedik az elmúlt években folyamatosan bővülő, a nemzeti kisebbségek jogaival 

foglalkozó szakirodalom sorába, valamint hozzájárul alapvető nemzetpolitikai 

célkitűzésünk, nevezetesen a külhoni magyarság jogvédelme, jogkiterjesztése és 

jogaik magabiztos használatának megvalósításához. Napjainkban, amikor a 

szomszédos államok némelyikében továbbra is tudatosan fellépnek a szimbólumok 

használata ellen, korlátozzák a nyelvhasználati lehetőségeinket, szűkítik oktatási 

lehetőségeinket vagy éppen eljárásokat kezdeményeznek a magyarság vezetői ellen 

és még folytathatnánk a sort, fontos, hogy közösségeinkben növeljük a 

jogtudatosságot. Ennek pedig elengedhetetlen előfeltételei az olyan jellegű képzések, 

rendezvények, mint például a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet által szervezett nyári egyetemek, valamint az ott elhangzott előadások 

és gyakorlati képzések alapján készült kiadvány.  

Jelen kiadványban az egyéni és a közösségi lét szempontjából releváns, 

szerteágazó témákról találhatunk tanulságos olvasmányokat, mint például – a 

teljesség igénye nélkül – a nyelvi jogérvényesítés, jogászmozgalom, illetve konkrét 

peres ügyeket bemutató esettanulmányok. Külön örömömre szolgál, hogy a 

feltörekvő nemzedék számára kiírt esszépályázaton díjazott írások is szerepelnek a 

kiadványban. 

Meggyőződésem, hogy a kiadvány nemcsak a jogászoknak és a jogvédőknek, 

hanem a teljes jogkereső közönségnek hasznára válik. A szerzők a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet segítségével elméleti és gyakorlati tudásukat megosztva járulnak 

hozzá közös célunkhoz, a külhoni magyar közösségek jogainak megszilárdításához. 

 

Potápi Árpád János 

Nemzetpolitikáért felelős államtitkár 


