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ELŐSZÓ 

 

 

Amint Martonyi János mondta volt egy konferencián, kisebbsé-

ginek lenni sohasem könnyű dolog. A környező államok magyar 

közösségei az átalakuló politikai térben számos kihívással néztek 

szembe az elmúlt esztendőben is, és nem lett könnyebben járható 

a kisebbségi jogvédelem kanyargós útja sem. A radikális többségi 

nacionalizmus változatlanul fenyegetést lát a kisebbségi jogok-

ban. Ez a nemzetállami eszme szűkkeblű, XIX. századi értelmezé-

sének máig ható öröksége. 

Ebben a perspektívában még az alapvető kisebbségi jogok 

is fenyegetést sugározhatnak. Például, a település és egyéb 

földrajzi nevek kisebbségi nyelven történő közéleti használata ‒ 

akár a névtáblák szerény formájában is ‒, megjelenítheti, hogy az 

adott közösség létezik, van, otthon van, autentikusan él az adott 

fizikai térben. Az alapfokú anyanyelvi oktatás pedig azért lehet 

fenyegető egy radikális többségi nacionalista szemében, mert bár 

csupán korlátozott ismeretanyag átadását garantálja, mégis 

valamiféle intellektuális elismerést nyújt egy kifejezési eszköz-

nek, bizonyítva, hogy van létjogosultsága az adott államban. 

Szükségtelen is mondani, hogy minél magasabb oktatási formáról 

van szó, annál fenyegetőbbnek érezhető a többségi kulturális 

dominanciára. A kifinomultabb érvelés egyébként a kisebbségi 

nyelvű oktatás és média kapcsán nem a többségi kulturális 

dominancia nyers megfogalmazásával él, hanem az elkülönülés 

elfogadhatatlanságára hivatkozik. Arra, hogy a külön iskolák és 

kulturális intézmények elősegítik, hogy az államon belül, 

elkülönült közösségek jöjjenek létre. Látszólag elfeledkezve arról, 

vagy inkább nagyon is figyelemmel arra, hogy a kisebbségi 

egynyelvű oktatás a közösség megmaradásnak alapvető garan-

ciája, továbbá, arról is, hogy identitás nélkül nincs diverzitás.   
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A félelem azonban elsősorban az autonómia iránti 

igényekre irányul. A kisebbségi kulturális iskolák (és más 

kulturális intézmények) feletti önigazgatási jogok azért adnának 

félelemre okot, mert felmerülhet a többségi politikai aggodalom, 

hogy ott nem a többségi államhoz hűséges polgárokat nevelnek. 

A területi autonómia pedig, e szerint a félelmek szerint állam 

lenne az államban. Valójában azonban a kulturális épp úgy, mint 

a területi autonómia a többségi államban való otthon-lét érzését 

erősítené a kisebbségi közösségekben.  

A félelmek egzisztenciálissá, azaz megsemmisítéssel fenye-

gető hisztériává stilizálásának megdöbbentő példája a Beke-Szőcs 

ügy. Az sem véletlen, hogy a román és szlovák diplomácia 

„beszállt” a Minority Safepack ügybe az EU Bírósága előtt, - a 

kezdeményezés ellen.  

Tavaly volt annak a huszadik évfordulója, hogy az Európa 

Tanács keretében elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartája, illetve a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbsé-

gek Védelméről hatálya lépett.  Szimbolikus-retorikai síkon úgy 

tűnik, hogy Európa elismerte a nyelvi sokszínűség és a kisebbségi 

nyelvek védelmének szükségességét, mutatott rá Stefan Oeter a 

Charta Szakértői Bizottságának volt elnöke. Az egynyelvű és 

egységes szerkezetű, etnokratikus állam azonban még mindig 

kultusz tárgya, apostolai számára elképzelhetetlen, hogy a több-

nyelvűség és a többség és a kisebbségek közötti valamiféle hata-

lommegosztás bármi pozitívumot is hozhat.  

Ez a kötet azok tevékenységének bemutatását szolgálja, 

akik az előbbiekben jellemzett nem könnyű körülmények 

közepette a kisebbségi jogvédelem fáradtságos mindennapjaiban 

kiállnak a magyar közösségek jogaiért.                                                                           

 

 

       Kardos Gábor 

Nemzetközi jogász, egyetemi tanár, a Kisebbségi 

Jogvédő Alapítvány kuratóriumának tagja 
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Bácsfainé Hévizi Józsa 

 

AZ ÖNIGAZGATÁS MAGYAR KIRÁLYSÁGBELI MÓDJAI 

 

 

1. Bevezető 
 

Szent István óta a Magyar Királyságban a kisebbségek anyanyelv-

használatának, identitásuk megőrzésének Európában egyedül-

álló módjai alakultak ki, csak Svájcban tapasztalunk hasonló 

történeti fejlődést. A különböző autonómia-típusok, így egyházi, 

kulturális, területi és a városokban kialakult arányos önkormány-

zati rendszer, a Szent Korona-tanba beépülve századokon át 

biztosították a Magyar Királyságban a nemzetiségek békés 

együttélését.1  Az előbb említett önkormányzati rendszer mo-

dernségét bizonyítja, hogy az észak-ír nagypénteki megállapodás 

egyik sarokköve erre az elvre épül. Ez a szórványban élők 

számára nyújthat megoldást napjainkban, ami kiegészíthető a 

svájci önkormányzatok autonóm jogköreinek tanulmányozásá-

val, átvételével.  

Kevésbé ismert, hogy Svájc háromszintű alkotmánya (a 

népcsoportok elhelyezkedését figyelembe vevő kantoni 

kormányzati szinttel, s az attól elkülönülő feladatrendszerrel és 

önálló finanszírozással bíró, a központi kormánynak nem 

alávetett önkormányzatokkal, végül az eltérő feladattal bíró 

szövetségi szinttel) teljesen decentralizált és a szövetségi szinten 

koordinált államszövetséget hozott létre úgy, hogy az egyes 

szintek önállók és különböző feladatokat látnak el. Mindez azt 

bizonyítja, hogy a decentralizálás útja, amely nagyobb hatás-

                                                      
1 Az Osztrák- Magyar Monarchia megdöntése a közép-európai és a balkáni 
terjeszkedésre törő Oroszország és Franciaország érdeke volt. E két ország 
beszélt a Monarchia elnyomó politikájáról, miközben mindkettőben hiányozott 
a kisebbségi jogok és nyelvek használatának szabadsága, nem beszélve a 
Monarchia területén fent jelzett autonómia típusokról. lásd: Henri Pozzi: 
Századunk bűnösei. Budapest: Marjai. 1936, 16-49. 
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köröket, pénzügyi önállóságot biztosít az önkormányzatoknak, 

elvezethet a területi autonómiák, másszóval az önálló régiók 

kialakulásához is. A nyelvi, gazdasági, kulturális, közigazgatási 

önállóság, ha okos szövetségi politikával társul, akkor a széthúzó 

erőket felülmúlva az egész közösség gazdasági és kulturális 

felemelkedését szolgálhatja. Svájc olasz nyelvű kantonjában élők 

például kifejtették, hogy nem akarnak a határ túl oldalán lévő 

olasz államhoz csatlakozni, mert ilyen rend, biztonság, állandó-

ság, gazdasági fejlettség, munkamorál odaát nincsen. E minták 

tanulmányozása és mai alkalmazása, segíthet egyedül az etnikai 

konfliktusokkal terhelt térségekben a béke megteremtésében. 

Jelen tanulmányban ezt az eddig alig ismert magyar 

kollektív jogérvényesítési módot mutatom be, amely az EU egyik 

alapelvére, a szubszidiaritásra épülve a kisebbségben élő őshonos 

népcsoportok diszkriminatív helyzetének orvoslását segítheti elő 

az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10., 14., 22., és 41. 

cikkelyének alkalmazásával.2 A többször módosított kisebbségi 

törvény, az 1993. évi LXXVII.  törvény a mai Magyarországon a 

szórványban élő kisebbségek számára biztosít közösségi jogokat; 

kétszintű anyagi finanszírozással.3 Ez a modern törvény lehetővé 

teszi a kisebbségi települési önkormányzat vagy helyi kisebbségi 

önkormányzat megválasztását napjainkban, hazai többévszáza-

dos gyakorlatra emlékeztetve.  

Ahogy látni fogjuk, a Magyar Királyságban már a korai 

                                                      
2 Az Európai Parlament 2007. november 29-i határozata az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának jóváhagyásáról (2007/2218(ACI)): „a vallásnak vagy 
meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a 
magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre 
juttatását” (10.cikk) – csángókra vonatkoztatható a II. Vatikáni zsinat határoza-
taival egyetemben. A 14. cikk továbbá biztosítja „a szülők azon jogát, hogy 
gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő 
nevelést biztosítsanak”. A 22 cikk értelmében „az Unió tiszteletben tartja a kulturális, 
vallási és nyelvi sokféleséget”. A 41. (4) cikk szerint pedig „mindenkinek lehetősége 
van arra, hogy a Szerződések nyelveinek valamelyikén írásban forduljon az Unió 
intézményeihez, és ugyanazon a nyelven kapjon választ”. 
3 Az eredeti 1993-as törvény jelenleg hatályos változata a 2011. évi CLXXIX. 
törvény a nemzetiségek jogairól. 
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Árpád-kortól lehetőség nyílt kollektív jogok gyakorlására az 

egyházi és a területi autonómia keretei között.4 
 

 

2. Területi autonómia 

 

A területi autonómia különféle változatainak megvalósulása 

Magyarországon (horvát bánság, jász-kun kerületek, székely 

székek, szász egyetem, felvidéki bányavárosok szövetsége stb.) 

lehetőséget nyújtott a különböző jogállású társadalmi csoportok-

nak saját önigazgatásuk megszervezésére, az etnikai csoportok 

regionális szintű szerveződésére, érdekeik érvényesítésére, 

identitásuk több száz éven keresztüli megőrzésére, anyanyelvű 

irodalom, kultúra kifejlesztésére az Árpád-kortól.  

 

2.1 - Székelyek 

A székely székek gazdasági, katonai, igazságszolgáltatási 

funkciókat láttak el a communitas, a közösség felett. Élükön a 

nemzetségi bírák álltak, akik régen a nemzetségi gyűléseken 

bíráskodtak. A székbíró mellett ott volt a hadnagy (kapitány), a 

szék katonai parancsnoka, hadügyben bírája, akik egyben a szék 

vezetői is voltak. A székbíró és a hadnagy volt a birtokjog 

nyilvántartója, a királyi parancsok végrehajtója, s a birtokba 

iktatásnál is ők szerepeltek. Mellettük álltak tanácsadóként és 

bírótársként az előkelő székelyek consul vagy senior néven. 

Később a senior-ok mellé 12, sőt 24 esküdtet is választottak, 

akiknek fele, ritkábban kétharmada közszékely volt. A 

tisztségviselőket választották, kivéve a székelyispánt, aki a 

székely haderő vezetőjeként a székelység képviselője az erdélyi 

vajda (később a fejedelem) udvarában, tehát a fejedelmi tanács 

tagja: az ország zászlósurai közé tartozik. Ítélkezik, feladata a 

haderő szervezése és vezetése. Időnként ellenőrizte, hogy a 

                                                      
4 Hévizi Józsa: Autonómiatípusok Magyarországon és Európában. Budapest: Püski. 
2011, 11. 
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székeshadnagy vagy a kapitány hogyan szervezte és képezte ki a 

hadsereget, valamint felügyelt a királyi jövedelmekre is 

(ökörsütés, várbirtokok, bányák, erdőségek, határszéli harmin-

cadok haszna). Beiktatásakor esküt kellett tennie a székely 

szabadság és Székelyföld megvédésére. Ezután adták át neki a 

hatalom jelvényeit: zászlót, botot és szablyát. Az ítélkezés rendje, 

az ügyek fellebbvitelének módja jelzi a székek közötti függő 

viszonyt (hierarchiát):  

 

király (a király elé csak a 3 forintnál nagyobb értékű 

birtokperek vihetők) 

⬆ 

székelyispán 

⬆ 

első szék 

⬆ 

anyaszék 

⬆ 

fiúszék 

 

A településforma egyben katonai besorolást is jelentett. A 

legkisebb települési egység a „tízes” volt. Önálló életet éltek. 

Élükön állt a tízesbíró. A tízesek gazdasági sejtekként működtek, 

közösen végezték a mezei munkákat, az állattartást. A közösen 

művelt földet újra elosztották maguk között, esetleg erdőirtással 

növelték, ha szükséges volt. A vérrokonok egymás mellett éltek 

és harcoltak. (Bethlen Gábor fejedelem idejétől – 1613–29 – hadba 

szálláskor közös szekérre rakodott egy-egy tízes.) A 16. századra 

a székelység, a korábbi közös birtoklás ellenére, erősen tago-

zódott. Vagyonuk, társadalmi tagozódásuk szerint viselhették a 

tisztségeket: 
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- nemes (primor) aki 3 lovast tudott kiállítani, 

- lófő (primipilus) aki csak 1 lóval vonult ki, örökölt birtoka 

van, tisztségekre választják, 

- gyalogrendű (pixidarius) a közösség tagja, beválasztható az 

esküdtek közé. 

 

Kiváltságok 

A székelység nemzetgyűlésein önállóan szabályozhatta belső 

életét. Adót nem fizetett, de a királynak járó alkalmi ökörajándék 

(az állomány 1/6-od része) a katonaság táplálását szolgálta. A 

székely jószág nem szállt vissza a kincstárra, magszakadás esetén 

a szomszéd örökölt. Egyébként a fiú örökölte az ingatlant, s ha 

nem volt, csak leány, akkor a „fiú-leány” örökölt mindent. (Pl.: 

Apor Ilona „fiú-leánynak” két férje volt, mindegyiktől egy-egy fia 

született. Ők anyjuk családnevét örökítik a birtokkal együtt, mint 

Apor László és Apor Mihály). Adómentességüket I. Lipót (l640–

l705) császár és magyar király (1657–1705) erősítette meg 

oklevelében (Diploma Leopoldinum) 1691-ben. 

Mária Terézia (1740–80) idején a székelyek egy részét 

határőrségbe szervezték, és kiváltságaikat fokozatosan megcson-

kították, ami véres összetűzésekhez (madéfalvi veszedelem) 

vezetett. A madéfalvi veszedelem után 1763–64-ben egész falvak 

lakossága vándorolt ki részben Moldvába, illetve Bukovinába. Az 

1848–49. évi szabadságharcot követően az osztrák közigazgatás 

először katonai kerületeket szervezett az országban, majd 1854-

től polgári közigazgatást vezetett be. 1876-tól az egységes polgári 

közigazgatás kialakításától különállásuk megszűnik. 

 

2.2 - Kunok, jászok 

Az Árpád-korban beköltöző idegenek, hospesek között találjuk a 

jászkunokat, a török eredetű nyelvet beszélő kunokat és az alán 

eredetű jászokat. A Belső-Ázsiából Kelet-Európába érkező török 

kunok a 11. és 13. század közötti időben hatalmas birodalmat 

hoznak létre a Kaspi-tengertől a Kárpátokig nyúló óriási 
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földterületen. A legnyugatabbra eső kun törzsek sorsa is 

megpecsételődik a Kalka-folyó mellett elszenvedett vereséggel 

(1223). A kun törzsszövetség nyugati törzsei Kötöny kán 

vezetésével a Balkánra vonulnak, onnan pedig Magyarországra 

kérnek bebocsátást. 1239-ben be is költöznek. A megállapodás 

értelmében fegyveres szolgálatért cserébe, új szállásterületeiken 

(Duna-Tisza köze) is megtarthatták nemzetségi kereteiket, bár a 

letelepedett életmódot és a keresztény hitre áttérést megkövetelte 

a király. 

A tatárjárás után, 1243 körül IV. Béla magyar király 

visszahívta az 1241-ben eltávozott kunokat, és a tatárjáráskor 

elnéptelenedett Duna-Tisza közére, valamint a Szolnok és 

Debrecen közti részekre (a későbbi Nagy- és Kiskunságba) telepíti 

őket. 1279-ben IV. Lászlótól a Temes-Maros-Körös és a Duna-

Tisza közén, valamint a Mezőföldön autonóm szállásterületet 

kaptak katonai szolgálatukért cserébe. 

A kunokkal együtt Magyarországra jönnek és a későbbi 

Jászságban telepednek le az alán eredetű jászok is. Fennmaradt 

Károly Róbert (1308-1342) magyar király 1323. évi oklevele, 

melyben a jászok a katonai szolgálatért önkormányzatot és egyéb 

jogokat kaptak. Bár kiváltságaikat többször elveszítették (1514, 

1526, 1702), később újakat szereztek. Nyelvi és népi beolvadásuk 

után területi autonómiájuk, illetve az annak visszaszerzéséért 

folytatott küzdelem kovácsolta össze és tette öntudatossá a 

Jászság lakóit. 

A kun és jász székek a nemzetségi területekből a 15. 

századra alakultak ki és bírói szerepük volt. A kiküldött bírák 

ítélőszéke valószínűleg ott lehetett, ahol később a kun, jász székek 

központjai kifejlődtek, és a székeket róluk nevezték el. A székek 

universitasba, illetőleg kerületbe szerveződtek. A szállások és 

székek élén a kapitányok, fölöttük pedig a nádor állt. 

A törzsi-nemzetiségi vezetők (szálláskapitányok) a 

nemzetségi földeket igyekeztek magánbirtokká alakitani, igy a 

szálláskapitányság intézménye a 15. században annyira egyen-
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értékűvé vált a nemesi birtoklással, hogy már lányokat is fiúsí-

tottak benne. A kunok a rendi társadalomban a királynő népei, 

szolgálataikkal bizonyos autonómiát biztosítanak maguknak. 

A 18. század jelensége volt az újratelepülés, amikor is egy-

egy falut- vagy városrészt foglaltak el az egy hadba, rokonságba 

tartozó családok. A föld kiosztása utcánként és házsoronként 

történt. Kollonich bíboros ajánlotta a Hármas Kun Kerületet a 

német lovagrend figyelmébe, amely megvette, s a jobbágysorba 

kerülők közösségi autonóm szervezeten keresztül adóztak. A 

Habsburg udvar és a lovagrend közötti szerződés fosztja meg a 

Hármas Kerületet a korábbi évszázadokban szerzett kiváltsá-

gaitól, ezért álltak a kunok Rákóczi zászlaja alá. Fenntartották a 

közösségi birtoklást, földhasználatot. Itt nem alakult ki a 

jobbágytelek, vagyis az egyéni használatú földtulajdon. Föld-

ügyeiket községi elöljáróik intézték. A 18. század eleji 

autonómiájukat a közösség tagjaiként élvezték. Maguk közül 

választott vezetőségük gazdasági, politikai szervezetként 

működött. A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke is 

utal arra, hogy jogi helyzetüket rendezni kell: „A jászok, kunok, 

hajdúk és városaik kiváltságai, amennyiben az ország törvényei ellenére 

sértettnek fognak felismertetni, annyiban az országgyűlés jövőre 

eltávolítani fogja azokat.” – Az 1740-es évek közepén a Jászkunság 

lakói kérvényezték régi jogaik helyreállítását, felajánlva, hogy 

kifizetik a zálog összegét. Ezt elfogadva Mária Terézia magyar 

királynő 1745-ben kiváltságlevelet adott ki, amely a Hármas 

Kerület közjogi életét szabályozza, és másfél száz évre megszabja 

az itteni lakosok életének rendjét: 

 

- bírói: a nádor és egymás közötti ügyeikben a saját bíráik;5 

- az ország területén vámmentességet élveznek; 

- bíróválasztás: a nádori kapitányt közéjük a nádor jelöli ki; 

                                                      
5 Lásd részletesen: Kocsis Gyula: A Jászság társadalma, népessége, 
gazdálkodása a XVI-XVII. században. Budapest: Akadémia Kiadó, 2005. 
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- kapitányaikat, ülnökeiket, kerületi tisztjeiket, a helységek 

bíráit az illető helységek maguk választják – a nádori 

kapitány elnöklete alatt, 

- maguk szabják meg, hogy kit fogadnak maguk közé a 

terhek elosztásával, 

- a jászkun kerületek összes lakói, és lakosai kiváltságai, 

kedvezményei, egyenlő feltételekhez kötöttek legyenek, 

egyenlő mentességet és kiváltságot élvezzenek. 

 

Az a kollektív szabadság, amelyet a Nagykunság népe a vissza-

váltással (redemptio) nyert, 100 évvel megelőzte az általános 

magyar fejlődést, a jobbágyfelszabadítást. A jász kerület 1876-ban 

szűnt meg, s tagolódott be a vármegyerendszerbe.  

 

2.3 - Erdélyi szászok 

Miután a Királyföldre való betelepülést Erdélyben engedélyezték, 

a szászok legalább 3 hullámban érkeztek a helynevek tanúsága 

szerint. A Nagyszeben-vidéki szászokat II. Géza magyar király 

(1141–1162) telepítette be. Feladatuk: a sókitermelés javítása, a 

végvár-rendszer, a gazdaság erősítése, az aranybányászat az 

Erdélyi-érchegységben. II. Endre magyar király (1224) 

szabadságlevelében területi autonómiát, kollektív jogokat ad a 

szászoknak (Andreanum). Eredetileg csak Szeben és vidéke kapta 

e jogokat, azonban később a környező szász települések is 

elnyerik, s így jön létre az ún. szász egyetem (Nationsuniversität, 

„Universitas Nationis Saxonicae in Transilvania”), melyet 1486-ban 

említenek így előszőr, s 1868-ig áll fent. 

 

Jogaik 

- A szászok grófját először a király nevezte ki, majd azt az 

egyes székek királybírái választották meg. Zsigmond 1402-

ben engedélyezte az ispáni hivatalok választással való 

betöltését. 
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- Csak a területükön élők közül választhatták a bírót 

(nemesek távoltartására). 

- Évente 500 ezüst márkát fizettek a királynak és vásáraik 

vámmentesek voltak. 

- Országon belül 500, országon kívül 100 páncélost állítottak 

ki, békében 50 harcost tartottak hadrendben. 

- Papjaikat maguk választották. 

- Csak a király vagy ispánja ítélkezhetett fölöttük, ha saját 

bírójuk nem vállalta. Szokásjogukat (Der Sachsen in 

Siebenbürgen Statua oder eigen Landrecht, azaz: Az erdélyi 

szászok statútuma, avagy önnön országos jogaik) 1853-ig 

használták, ezt váltja fel az osztrák polgári törvénykönyv. 

- Erdők, vizek használatát engedélyezte (legyen az királyi, 

vagy az oláhoké). Később ez átterjedt az öröklésre, az ital- 

és húskimérés jogára, melyek egy-egy település döntési 

körébe tartoztak. Vásárt szabadon, adó nélkül 

rendezhettek. 

 

Mátyás király alatt épül ki a teljes szász önkormányzat, melynek 

keretében megkapták a királybíró választásának jogát, s az 

erdélyi kiváltságokat minden részterületre kiterjesztették. Így az 

egész szász nép egy közigazgatási-politikai egységet alkotott, 

melynek élén a szász gróf: a szebeni polgármester állt. 

1437-ben a Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelést csak 

úgy tudták leverni Erdélyben, hogy a kiváltságos rendek, a 

vármegyei szervezetben élő magyar nemesség, a székekbe 

szerveződő székelység és szászok unióra, szövetségre léptek 

egymással, mely 1848-ig meghatározó maradt. Törvényeiket 1583-

ban Hutter Albert nagyszebeni királybíró összeállította, s ezt Báthori 

István (1571–1586) fejedelem, majd I. Lipót (1657–1705) császár is 

megerősítette. 

Ezen törvények értelmében a szász székek és vidékek által 

választott 22 képviselő évente Nagyszebenben ülésezett, élükön a 

szászok grófjával. Minden szék és vidék élén egy főtisztviselő 
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(főpolgármester vagy királybíró) állt, aki a közigazgatást 

irányította. Második tisztviselőjük a szék vagy a vidék bírája volt, 

aki a törvénykezést vezette. A szabad királyi városokban a 

végrehajtásba bekapcsolódott a mellettük álló tanács is. A 

székekben (vidékeken) évente tartott közgyűléseken választották 

meg tisztségviselőiket és követeiket nemzeti gyűléseikre. (A 

városok, falvak is maguk választhatták meg gyűléseiken 

tisztségviselőiket vagy a képviselőtestületet.) A szász autonómiát 

véglegesen 1876-ban a dualista magyar állam számolta fel. 

 

Egyházi szervezet 

Az, hogy a szászság évszázadokon keresztül megőrizte nyelvét és 

kultúráját, nemcsak közigazgatásbéli önállóságának, felekezeti 

iskoláinak köszönhette, hanem önálló egyházszervezetének is. A 

papválasztás minden szász közösség saját joga volt. A 

beszolgáltatott tized egy részét a közösségek papjai megtartották 

maguknak, s a fennmaradó résszel pedig a közösség rendelkezett. 

Mivel az erdélyi püspök és a szászok közötti harc a tizedfizetés 

kötelezettsége körül a szászok „vereségével” zárult, egyházi téren 

való teljes egyesülésüket a magyar egyházi beosztástól független 

dékánátusaik segítségével igyekezték elérni. Végül a reformáció 

idején a többségük a szervezeti különállást biztosító evangélikus 

vallást választotta. Az erdélyi szászokat kettős pajzs védte: a 

vallás szabad gyakorlása és a szász szervezeti privilégiumok. 

Előbbi kapcsán fontos kiemelni, hogy Erdélyben 1557-től 

biztosítják a katolikus, a református vármegyei nemesség, a 

katolikus és református székelység, valamint az evangélikus 

szászság és az unitárius városi polgárok számára a 4 vallás szabad 

használatát (Tordai országgyűlési határozatok 1557, 1564, 1568). 

1867 után a fejlett egyház- és iskolaszervezetben szorosan 

együttéltek a tanítók a németországi egyetemeken képzett 

papsággal, mely segítségére volt a parasztságnak gazdálkodás 

modernizálásában. A népcsoport folyamatosan ki tudott 

választani magából olyan vezetőket – gyakran lelkészeket vagy 
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egyházközségi laikusokat -, akik összetartották a mikro-

társadalmat, s a közösség kifelé egységesen viselkedett. Így váltak 

értelmiségük útmutatása alapján a polgári tulajdont 

gyümölcsöztető, a gazdasági megújulásra érzékeny polgárokká, 

birtokos paraszttá. 

 A század végére létrejött a szász gyáripar: szalámigyárak, 

sör-, textil-, bőrüzemek, szeszgyárak alakultak ki. A szász bankok 

sokat áldoztak a kulturális és iskolai élet fejlesztésére. Saját 

tudományos, sport- és kulturális egyleteik működtek. 

Kiemelkedő egyénisége a kornak Karl Wolff, aki a legnagyobb 

szebeni bank elnöke volt, emellett dolgozott a városfejlesztésben, 

falusi hitelszövetkezetek alapításán, valamint próbálkozott a 

németországi tőke becsalogatásával Erdély iparosítása érdeké-

ben. 1876-ban az egységes polgári közigazgatás kialakításakor, 

amint más területek közjogi különállását is felszámolta a 

kormányzat, úgy e területeket is betagolták a megyei közigaz-

gatásba. A szászok területi autonómiájuk elvesztése miatt a 

szeparatista román mozgalmakhoz közeledtek a század végén. 

 

2.4 - Szepességi szászok 

A szepességi szászok letelepedése nem egyszerre történt. Az első 

betelepülők a 12. század közepe táján érkeztek. A második 

betelepülés a tatárjárást követően IV. Béla és az őt követő 

uralkodók tervszerű telepítéséhez fűződik. A rozs, len, komló 

termesztése mellett meghonosították a vászonkészítést, a 

serfőzést, kitűntek juh- és szarvasmarhatartásukkal. A 13. sz. 

közepén megalakult a 24 királyi plébános testülete a parókiák 

támogatására, amivel községeik fejlődését is elősegítették. A 

cipszerek (szepesi szászok) élén a Landgraf állt, akit a 24 szepesi 

város grófjának neveztek. A szepesi szászok egyetemének – 

Universitas Saxorum – külön közjogi kiváltságot biztosított V. 

István (1270–72) magyar király 1271. évi szabadságlevele, mely a 

szepesi szászok összes régi szabadságait megerősíti. Külön jogú 

közösséggé váltak. A terület képviselője a szászok grófja volt, akit 
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a király nevében a várispán bizonyos mértékben ellenőrzött. 

Idegen bíróságoktól független vadászati, halászati, erdőirtási és 

bányanyitási jogot kaptak, szabad értékesítéssel. Papot maguk 

választhattak, és tizedet is szedhettek. E kiváltságok fejében Szent 

Márton napján 300 márka ezüstöt fizettek földadóként, valamint 

a „kamara hasznát”. Háború esetén 50 lándzsást állítottak a király 

táborába. Károly Róbert (1308–1342) 1312. évi és l328. évi 

kiváltságlevele emeli ugyan a földadót, de eltörli a katonaállítást 

és a kamara haszna fizetését, tekintettel a rozgonyi csatában 

nyújtott vitézségükért. Ezt követően megindul a városfejlődés. 

1370-ben írásba foglalják és összegyűjtik a törvényeiket (Zipser-Willkür, 

vagy Landbuch) ami nem önálló jogrendszer, hanem a szász jog 

módosult formája. 

1412-ben azonban Zsigmond (1387–1437) német-római 

császár és magyar király l3 szepességi várost elzálogosított. A 

lengyel királyok és sztarosztáik lassan felszámolták az elzálo-

gosított városok autonómiáját, ami a települések elsorvadásához 

vezetett. A megmaradt 11 város a későbbi századok nagyhatalmú 

báróival szemben pedig nem tudta megvédeni kiváltságait. A 16. 

sz. közepén a szász egyetem a reformáció lutheri irányzatához 

csatlakozott, melyet szinte nemzeti vallásának tekintett. Thököly 

Imre felkelését vallásszabadságuk védelmében támogatták. II. 

Rákóczi Ferenc fejedelem a szabadságharcban (1703–11) való 

részvételükért oklevélben veszi védelme alá a városokat. 1772-

ben Mária Terézia (1740–80) visszaszerzi az elzálogosított 

városokat és 1774-ben megszervezi a 16 város kerületét. 

Alárendeli őket a helytartótanácsnak, gazdasági tekintetben 

pedig a királyi kamarának. A kiváltságlevél eltiltotta a szász jog 

használatát és a magyar jog használatát tette kötelezővé. A 

kerületen kívül eső Lőcse és Késmárk tudta csak megőrizni 

szabadságát a magánföldesúri terjeszkedéssel szemben. II. József 

császár és magyar király (1780–90) idején a szepesi szászok 

szabadságjogai veszélybe kerültek, a szabad királyi városok 

autonómiáját ugyanis megszűntette és hivatalos nyelvvé tette a 
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németet az egész országban. Tiltakozásul a németajkú, de magyar 

érzelmű szepesi szászok egészen 1845-ig latinul vezették 

jegyzőkönyveiket. 1845-től a világháború végéig ragaszkodtak a 

magyar nyelvű jegyzőkönyvezéshez. 

 

2.5 - Horvátok 

A horvát dinasztia kihalása után, 1091 tavaszán az elhunyt horvát 

király özvegyének - saját nővérének – kérésére Szent László király 

(1077–95) hadai megszállták Horvátországot, amely 1918-ig a 

Magyar Királyság részének, Magyarország társországának 

számított. Hét és fél évszázad államközössége kötötte össze a 2 

államot úgy, hogy Horvátország végig megőrizte területi és 

közjogi önállóságát, külön „politikai nemzet” volt területi önkor-

mányzattal, saját országgyűléssel. A horvát bán a középkorban a 

zászlósurak egyike. A horvát bárók az ország többi főnemeseivel 

részt vettek az idegenházi uralkodók megválasztása körüli 

küzdelmekben. Közös történelmünk kimagasló alakjaiként 

harcoltak a török ellen. A Habsburgok elleni felszabadító harcok 

hőseivé váltak (Zrínyiek, Frangepánok stb.). Irodalmunk 

legnagyobb alakjai közt tartjuk számon Zrínyi Miklóst, a költőt. 

A 19. századi nemzetté válás folyamata (az állam hivatalos nyelve 

körüli vita) távolítja el egymástól a horvát és magyar 

politikusokat. Az 1848–49-es szabadságharc idején az önállóság 

elvének elismerését területi igényeik (Határőrvidék, Dalmácia, 

Fiume, Muraköz) elfogadását várták Magyarországtól. 

Kompromisszumos megegyezés a bécsi udvar megosztó 

politikája miatt sem jöhetett létre.  

Az 1868. évi XXX. tc. leszögezte, hogy Magyarország és 

Horvátország „külön territóriummal bíró politikai nemzet, s 

belügyeire nézve saját törvényhozással és kormányzattal bír”. A 

belügy, az oktatás, vallás, igazságszolgáltatás terén teljes önkor-

mányzatot kapott, a zágrábi parlament (szabor) ezekre vonat-

kozóan önálló volt. A király által kinevezett horvát bán vezette a 

horvát nyelvű közigazgatást. A magyar-horvát közös ügyek 
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körébe tartozott a hadügy, a pénzügy, továbbá a viszonylagos 

fejletlenség miatt a gazdasági ügyek. Az állami kiadások 

fedezetére szolgáló közös költségek Horvátországra eső részét 

Ausztria-Magyarországon belül túlnyomórészt Magyarország 

vállalta magára. A területi kérdésekben – Fiumét kivéve – 

megegyeztek. A horvát-magyar kiegyezés példa-mutatóan széles 

körű autonómiát biztosított: A kormányzástól a nyelv-, zászló-, 

címerhasználaton át a horvát ezredekig, horvát honvédségig az 

önálló állami lét sok elemét hordozta. A horvátok egy része 

azonban mindezt kevesellte, törekvéseik egy osztrák-magyar-

horvát trialista állam létrehozására vagy teljes függetlenségre 

irányultak. Keresték az utat a Monarchián belül és kívül a 

délszláv összefogásra.  

 

 

3. Egyházi (-kulturális) autonómia6  

 

A századokon át a határon túlról folyamatosan beszivárgó, 

betelepülő népesség számára az egyházi (-kulturális) autonómia 

a 16. században jött létre. A protestáns erdélyi fejedelmek 

felismerve, hogy kultúrát csak anyanyelvükön adhatnak a 

beköltözőknek, a 16. századtól szorgalmazták az anyanyelvű 

igehirdetést, és nyomdákat, iskolákat állítottak fel az oláh 

(román) népesség számára. Emellett az 1568-as törvénnyel 

Erdélyben a református, lutheránus, unitárius és katolikus 

vallások együttes használatát elsőként engedélyezték a világon. 

Mindezt úgy, hogy eközben Európában mindenütt vallásháborúk 

dúltak. 

  János Zsigmond erdélyi fejedelem (1541–1571) elrendelte, 

hogy templomaikban a liturgia nyelve az egyházi szláv helyett a 

román legyen. I. Rákóczi György, amikor Biharban román 

püspökké nevezte ki Burdánfalvi Ábrahámot (1641), az 

oklevélben utasítja, hogy románul prédikáljon s papjaival is úgy 

                                                      
6 Hévizi i.m., 33-70. 
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prédikáltasson „a szegény oláhságnak maguk születettek nyelvükön, 

hogy abból naponként épületet vehessenek az üdvösséges tudományban 

és vallásban s így az babonás tévelygésnek homályából napról-napra 

világosságra vezéreltessenek”. 7 

1669-ben fejedelmi parancsra megnyíltak az első román 

népiskolák. Bethlen Gábor fejedelem törvényben rendelte el 1624-

ben, hogy a földesurak ne tartsák vissza a jobbágyok fiait az iskola 

látogatásától, mert amelyik megteszi, 300 forint pénzbüntetést 

fizet. A fejedelemasszony, Lorántffy Zsuzsanna Fogarason alapí-

tott román iskolát. 

A 150 éves török uralmat követő felszabadulás idején I. 

Lipót 1690. és 1691. évi oklevele a betelepülő görögkeleti szerbek 

részére a hajdúkéhoz hasonló katonai státust és egyházi 

autonómiát (anyanyelvű iskolák, gimnáziumok felállításával) 

biztosított.8 II. Lipót ezt az 1791. évi XXVII. törvénycikkel is 

megerősítette.  

A szlovákság részben a hazai szlávságból, továbbá a huszita 

háborúk idején érkező csehekből, morvákból, valamint a 

folyamatosan bevándorló lengyelekből (lásd a családneveket 

Szlovákiában) és ruszinokból alakult ki fokozatosan a 18. század-

tól kezdve,9 akiknek nagyobb fokú önszerveződésre az autonó-

miával rendelkező evangélikus egyházon belül nyílt lehetőségük. 

Mindez azonban nem jelentette azt, hogy a magyarság tiltotta, 

vagy nem engedte volna a helyi szláv nyelveket használni, 

gondoljunk csak Pázmány Péter „Kalauzának” szlovákra fordí-

tására, vagy arra, hogy a magyar nemesség e régióban többnyire 

kétnyelvű volt, saját birtokaikon élőkkel anya-nyelvükön 

beszéltek (mint Esterházy Lujza és János). A Habsburg uralkodók 

nemcsak az ország 150 éves török uralom miatti elnéptelenedése 

                                                      
7 Székely Marianne: A protestáns erdélyi fejedelmek hatása a román kultúra 
fejlődésére. Tiszántúli Könyvkiadó Rt., Debrecen,1935. 6-19.p;27.p. 
8 Érsekválasztás szabadsága, mentesség a tized, hadiadó, beszállásolás alól. Dr. 
Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története. Nyíregyháza: 
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. 1990. I. köt., 91. 
9 Balassa Zoltán: Két nemzet a Kárpát-medencében. A szlovákok történelme. Kassa-
Bpudapest: 2006, 22-26. 
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okán határozták el a betelepítést, hanem az idegen népesség 

révén a rebellis magyarok megfékezését is remélték. Kollonich 

bíboros szavaival „kuruc vértől nem fertőzött idegeneket” kívántak 

letelepíteni. A törökkori és az azt követő idők hatalmas 

betelepülései („ösztönzött migráció”) a határok mentén nagy 

nemzetiségi tömbök kialakulásához vezettek. (A magyarság 

aránya a nemzetiségekhez hozzávetőleg: 45-55%). Így alakulnak 

ki azok a feltételek, amelyek végül Trianonhoz vezetnek.  

Az alábbiakban a nemzetiségek közül részletesen – 

helyhiány miatt – csak a románokra térek ki. 

 

3.1 - Románok 

Erdély különállása Magyarország török megszállás alól való – 

Habsburgok vezette – felszabadító háborúja során 1690-ben, az 

osztrák csapatok bevonulásával szűnik meg. I. Lipót király (1657–

1705) 1691-es oklevele (Diploma Leopoldinum) szabályozza Erdély 

helyzetét, melynek értelmében a tartományt nem egyesíti 

Magyarországgal, helyette egy külön kancellária alá rendeli, 

biztosítva a vallásszabadságot. Egy év múlva kiadott 

dekrétumában a Róma főségét elismerő keleti egyházaknak 

megígéri a római katolikusok kiváltságait. Az 1699. évi uniós 

zsinati ülést követően I. Lipót 1701-ben szabályozta az új 

görögkatolikus (unitus) egyház jogviszonyait. Ennek alapján 

rögzítik, hogy az unitus (egyesült) egyházat megilletik ugyanazok 

a jogok és kiváltságok, melyekkel a latin szertartású egyházak 

rendelkeznek. Így többek között: 

 

- Az unitus papok a vagyonuk után adót, az egyházi földek 

után tizedet nem fizetnek. 

- A románok részére Gyulafehérváron, Hátszegen és 

Fogarason iskolákat kell felállítani. 

- A püspököt a király nevezi ki a klérus által választott három 

jelölt közül, s a király dotálja. Ettől kezdve az unitus román 

fiatalok középfokú képzést a kolozsvári jezsuita 
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gimnáziumban nyertek, ugyanis fel akarták számolni azt a 

korábbi állapotot, hogy szláv vagy görög irányítás alá 

tartozzanak. Végül Erzsébet cárné adományai és az orosz 

pártfogás külpolitikai szempontból is kényszerítőleg hatott: 

Bécsben elhatározták az ortodox püspökség felállítását (1758).  

 

1791-ben törvény biztosítja az ortodox vallás szabad gyakorlatát 

a király által kinevezett püspök vezetése alatt. Az 1791. évi XXVII. 

tc. kimondta, hogy a görögkeletieknek az „alapítványok, a 

tanulmányi rendszer, az ifjúság nevelése ... irányában megillető jogai ... 

érvényben maradván” vagyis autonóm módon, önmaguk intézték 

egyházi és nevelési ügyeiket. Az önrendelkezési jogot a 

kongresszus (zsinat), illetve a karlócai szerb metropolita (érsek) 

gyakorolta, akinek hatásköre a román nemzetiségű ortodoxokra 

is kiterjedt. (Ez a román–szerb nemzetiségi összetűzések indítéka 

lett.) Az illír nemzeti alapot és a többi alapítványt egy négytagú 

választott bizottság kezelte, amelynek állandó elnöke a karlócai 

érsek volt. A kincstár anyagi támogatásával a katolikus és 

görögkeleti egyház papjai, tanítói élesztették fel a román nemzeti 

öntudatot s indították útjára a dákoromán kontinuitás elméletét. 

Nagyrészt e két egyház vezetői irányították a románok 1848-as 

mozgalmát, majd 1849-1867 között megvetették a román 

közoktatás alapjait. 1868-ban a magyar országgyűlés törvényben 

ismerte el a román görögkeleti egyház különállását és 

önkormányzatát román „nemzeti” egyházként. Az ismert 

politikusok által megalkotott szervezeti szabályzat „protestáns” 

elvek alapján készült. 

A fentiek alapján az összes egyházi testületben, az esperesi, 

püspöki, érseki zsinatban, sőt a nemzeti-egyházi kongresszusban 

is a világi képviselők az összes tagok 2/3-át adták, a papi, illetőleg 

egyházi képviselők viszont csak 1/3-át. A tisztségeket válasz-

tással töltötték be. A szervezeti szabályzat szerint maguk is 

eljártak az egyház külső ügyeiben, valamint az egyházi, iskolai és 

alapítványi kérdésekben. Ennek következtében a román 
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értelmiség a papsággal együtt szinte korlátlan hatalmat gyakorolt 

az ortodox egyházon belül. A szervezeti szabályzat V. fejezetének 

megfelelően a 3 évenként összeülő testület (2/3-a világi) az összes 

egyházi, iskolai és alapítványi ügyek szabályozását intézte a 

választások mellett. Itt elsősorban az iskolai és nemzeti kérdések 

kerültek megvitatásra. 

A 19. század végén elszaporodtak Erdélyben a román 

bankok. Az új román polgárság már a „nemzeti földbirtokon” 

kifejlődő bankburzsoázia köré szerveződött. (Az 1848-as jobbágy-

felszabadítás következményeképp a románok 600.000 hold 

földbirtokosaivá váltak. Az okos bankpolitika következtében az 

erdélyi földbirtokok 8%-a jutott közvetítésükkel román 

földtulajdonosok kezébe.) Kisebb és nagyobb pénzintézetekben a 

politikai vezetőik szinte mind érdekeltek voltak.  

 

 

4. Arányosított városi képviselőtestületekben érvényesülő 

etnikai és vallási tolerancia 

 

Kevésbé ismeretes, hogy a Magyar Királyságban a szabad királyi 

városok, a mezővárosok önkormányzatiságában – Európában 

egyedülálló módon – megvalósult a népcsoportok és felekezetek 

arányos részvételének elve: 

A magyarországi városok kelet-európai társaikhoz hason-

lóan multietnikusak voltak. A beköltöző szász, német hospeseknek 

kiváltságlevelekben biztosították az önkormányzatot és kezdet-

ben a német jog használatát.  (Pozsony, szepességi és erdélyi szász 

városok, bányavárosok stb.) „A község lakosai nyelv és nemzetiségük 

különbsége nélkül egyenlő szabadságot élvezzenek” – rendeli el a 

Beregszásznak adott kiváltság-levelében (1247) a tatárjárás után a 

II. Géza kori szász telepítést megismétlő IV. Béla királyunk. A 15–

16. századra esnek az első etnikai ellentétek a felső-

magyarországi városokban, ugyanis a németek senki mást nem 

engedtek be a céheikbe, illetve településeikbe. Ennek orvoslására 
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az 1608. évi XIII. törvénycikk kötelezi a szabad királyi városokat, 

hogy tegyék lehetővé a házak vásárlását a magyaroknak és a 

szlávoknak (cseheknek) is. Az 1609. évi XLIV. törvénycikk kötelezi a 

szabad királyi városokat, a bányavárosokat és a kiváltságolt 

mezővárosokat, hogy a bírói és egyéb tiszteket, a nemzetiségre különbség 

nélkül egyenlően osszák szét (!), különben kétezer forint büntetést 

rónak ki rájuk. A 15–18. században gyakorlattá vált, hogy a 

felekezeti vagy nyelvi arányokat figyelembe véve valamilyen 

szinten a kisebbségi népcsoportokat is bevonták a város 

irányításába:  

 

- A bírót, az esküdteket, képviselőket a lakosság etnikai vagy 

vallási aránya szerint választották - évente vagy ritkábban. 

- Engedték, hogy a kisebbségi népcsoporthoz tartozók 

ügyeik vitelére külön képviseletet (mai fogalommal élve 

„kisebbségi önkormányzatot”) válasszanak; amely alá volt 

rendelve a városi önkormányzatnak (budai szerbek, Baja, 

siklósi cigányok). Az is előfordult, hogy a nem magyar 

közösség városi privilégiumot kapott oly formán, hogy a 

hivatalos nyelv és a város irányítása - kiváltságlevéllel 

biztosított joga lett.10 

- A vallási türelem jegyében engedték vagy támogatták a 

protestáns, görögkeleti vagy izraelita egyházi autonómia 

kiépülését.  

 

1291-ből származik Pozsony privilégiuma: „Minthogy a jogalkal-

mazás a magyarokra nézve a német-bíró jogalkalmazásától eltérő nem 

lehetett, ezért mi is a külön magyar-bírónak alkalmazását csakis nyelvi 

okokra, a lakosság egy részének nyelvkülönbségére vezetjük vissza. Az a 

                                                      
10 Úriszéki jegyzőkönyvek, képviselőtestületi jegyzőkönyvek, nép-összeírások 
alapján. Lásd a témában többek között: Kőhegyi Mihály: Baja története a 
kezdetektől 1945-ig. Budapest: Akadémia. 1989; Scherer Ferenc: Gyula város 
története. Gyula: Gyula M. Város. 1938, Hársfalvi Péter: Az önkormányzat 
Nyíregyházán a XVIII-XIX. sz-ban. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1982.  
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körülmény, hogy a középkorban a zsidók a király közvetlen jobbágyainak 

tekintettek s a városokban külön községeket képeztek, magával hozta, 

hogy külön hatóságuk is volt. Pozsonyban eszerint szintén külön 

zsidóbíróval találkozunk, ki, bár maga keresztény ember volt, a zsidó 

község felügyeletével volt megbízva.”11 Budához hasonló a 

szabályozás figyelhető meg Kolozsváron is.12 Itt Szilágyi Mihály 

kormányzó 1458-ban elrendelte, hogy a szászok és a megszapo-

rodott magyarok 50-50 küldöttel képviseltessék magukat a 100 

tagú nagytanácsban, amely 6 szász és 6 magyar tagú esküdtet, 

valamint évente váltakozva magyar vagy szász bírót választott. 

Ezt Mátyás 1468-ban megerősítette kiváltságlevélben, majd Buda 

önkormányzatának mintájára 1488-ban úgy módosította, hogy a 

tanácstagok felét a tehetősek közül kell választani, másik felét a 

céhek képviselői közül, céhenként 3-4 küldöttel. 

Siklós tekintetében13 1730–1849 között a mezőváros bírái 

többségben magyarok voltak. A kisbírók magyar, szerb, német 

személyek, akik a városban beszélt nyelveken dobolták ki a 

hirdetményeket, továbbá ők voltak a szüretelés, aratás ellenőrei is 

stb. A bírók közül 5 horvát, 3 szerb, 6 német származású volt, 

mellettük az albíró, a jegyző, a kamarás többnyire más-más 

etnikumból választott személy. Az ún. cigány városrész évente 

bírót választott, aki 3-4 esküdttel intézte az adóügyeket, 

ellenőrizte a szolgáltatásokat, első fokon kisebb ügyekben 

                                                      
11„A zsidóknak Pozsonyban használt, de már veszendőbe ment saját jogszabályaik 1376-
ból ismeretesek.” Lásd: Ortvay Tivadar: Pozsony város története. II. köt. A város 
jogtörténete. Pozsony: Pozsonyi Első Takarékpénztár. 1898, 40-42. 
12 Jakab Elek: Kolozsvár története. I. Buda: Magyar Királyi Egyetemi nyomda. 
1870, 466-471. 
 Kiss András: Kolozsvár város önkormányzati fejlődése az 1458-as „unióig” és 
kiteljesedése az 1568-as királyi ítélettel. In: Erdélyi Múzeum - 59. kötet, 1997. 3-4. 
füzet. 
13 Lásd: Szita László: A török alóli felszabadulástól az 1848-49-es szabadságharc 
bukásáig. In: Dr. Máté János: Város a Tenkes alján. Siklós évszázadai. Siklós. 2000, 
107-174., ill. Kiss Géza: Az önkényuralom és a dualizmus kora Siklós bírási és 
jegyzőinek névsora. Uo., 175-227.  
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bíráskodott is. Lásd még: Békéscsaba,14 Gyula,15 Pécs,16 és Baja 

példáját. 

A mai határokon kívüli települések esetében pedig 

említésre méltó még Zágráb,17 Zsolna,18 Újvidék,19 valamint Kassa 

esete.20  

                                                      
14 A túlnyomó többségben szlovák evangélikusok által lakott Csabán évente 
választották az elöljáróságot.  1847. októberében már régi szokásként utaltak 
arra, hogy minden 7. évben – a vallási arányszám szerint – katolikust 
választottak bíróvá. – Erdmann Gyula: Csaba társadalma, gazdasága és 
önkormányzata 1772– 1848. In: Jankovich B. Dénes– Erdmann Gyula (szerk.): 
Békéscsaba története. I. Békéscsaba: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önk. 1991. 
15 Gyulán a reformátusok folytattak hosszú küzdelmet a számarányuknak 
megfelelő pozíciókért: Az 1790-es években a hat katolikus esküdt mellé 3-3 
református és görögkeletit (román?) választhattak, s az első református bíró 
1845-ben lépett hivatalba. Lásd: Scherer 1938 i.m., 345. 
16A német bíró nem volt egyenrangú; a németség kívánságait, panaszait 
képviselte szavazati joggal a városi tanácsban. Megjelennek mellette a horvát és 
a magyar (tribuni plebis) képviseletek is hasonló jogkörrel: e népszószólók a 
városi tanácsba egyenlő számban küldött képviselői csoportok élén álltak, és így 
a nemzetiségi csoportok vezetőivé váltak. Márffi Attila: Pécs ezer éve. Pécs: Pécs 
Története Alapítvány. 1996, 51. Pécsnek 1691-től két bírója volt. Az 1697-es 
városi tanács 12 tagjából 4 német, 4 magyar, 4 horvát, rác nincs mert nem alakult 
meg a külön népcsoportjuk. Dr. Babics András: A kamarai igazgatás Pécs 
városában 1686-1703. Pécs: Pécs városa. 1937, 53.   Letöltés helye: 
https://digitalia.lib.pte.hu/, letöltés ideje: 2018.10.06. 
17 1377-től egyenlő számban vettek részt a városi tanácsban a szlávok, németek, 
latinok (olaszok), és a magyarok.  Draskóczy István, Kisebbségek az Árpád-kori 
Magyarországon. In: Kisebbségkutatás, 2000. 3. szám. 2000, 408-418. 
18 1381-től kezdve Zsolnán a szlovákoknak és a németeknek egyenlő arányban 
kellett részt venniük a városi vezetésben. Itt a 15. század elején hosszú ideig 
szláv nyelven vezették a tanácsülési jegyző. Uo. 
19 „Ópétervárad-Újvidék városi tanácsában 1848. április 6-án Sztratimirovicsék 
tisztújítást tartottak, s Belgrád útmutatásainak megfelelően kierőszakolták, hogy a 
várost irányító tanács immár (szakadár) rácokból álljon kizárólag. Eddig a tanács tagjait 
nemzetiségi kulcs szerint választották, így fele-fele arányban voltak közöttük görögkeleti 
rácok és katolikus nem rácok.”  Délvidéki S. Attila: Lángoló temetők. Az úgynevezett 
Vajdaság kihasításának elhallgatott titkai és borzalmai (1268-1868) tizenkét kötetben. 
Fejezetek a rácjárások történetéből. Szekszárd: A szerző magánkiadása. 2009, 124. 
20 Czeczey Lénárd (1500. k. – Kassa, 1551 végén) magyar köznemes, Kassa 
várkapitánya mohácsi vész után Szapolyai János mellé állt. 1536. december 4-én 
részt vett Kassa elfoglalásában, amelynek polgársága régóta éles szembenállást 
tanúsított a királlyal. Tisztogatásokat végzett a Szapolyai ellen lázadozó német 
polgárság körében, s a városi tanács tagjai közül ötvenöt személyt elüldözött, 
valamint állandó megfigyelés alatt tartott a németeket, s felfüggesztette a város 
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A törökdúlás után elnéptelenedett Gyula városába 1723-tól 

Harruckern János György több hullámban németeket telepített a 

Rajna vidékéről. Letelepedésüknek helyét saját dinnyés-, és 

kukoricaföldjein jelölte ki. 1734-ben a németek külön bírót 

választottak maguknak, s elszakadva Gyulától Németgyula 

néven 123 éven át önálló közigazgatás alatt álló várost 

alapítottak.21 Az elemi iskolai oktatás egyházanként (és nyel-

venként) külön-külön folyt: római katolikus, református, ortodox. 

A század végén Németgyulán is felépül a tanítói lak és a német 

iskola amiben 1807-től Erkel Ferenc édesapja, a templom német 

fúvós zenekarának megszervezője tanított. A kastélyban 1821–

1845 között 21 német nyelvű előadásról tudunk. 

Békés megyében csak 1826-tól vezetik magyarul a polgári 

peres ügyeket, valamint a hivatalos leveleket. (Az önkéntes 

asszimiláció példája tehát a Bánk bán zeneszerzőjének életútja is.) 

Minden év november elsején tartották mindkét városban – a 

földesúr jelöltjei közül – a bíróválasztást, s az urbárium szerint az 

esküdtek választását. 1784-ben az urbáriumra hivatkozva a 

reformátusok és a görögkeletiek kérelmezték, hogy közülük is 

válasszanak esküdteket. 1790-től a lakosok számarányához 

képest 6 katolikus esküdtön kívül 3 református és 3 óhitű foglalt 

helyet a tanácsban. Németgyulán a görögkeletiek 2 helyet 

                                                      

privilégiumait, s a német nyelv használatát is. Az evangélikusok három nyelven 
(magyarul, németül és szlovákul), a reformátusok kizárólag magyarul végezték 
szertartásaikat. XVI. század protestáns és a XVIII. század katolikus 
türelmetlensége között az 1600-as évek derekán egy időre kiegyenlítődtek az 
erőviszonyok, a szélsőséges kilengéseket viszonylagos nyugalom váltja fel. 
Évenként vízkereszt napján a három népcsoport (magyar, német, szlovák) 
egyenlő számú képviseletet választott a 100 tagú nagytanácsba, ahol, a 
katolikusok, az evangélikusok, és a reformátusok is egyenlő arányban kellett, 
hogy képviseltetve legyenek. Kováts Miklós: Egy város metamorfózisa. In 
Európai utas, 1995/ 3. sz. 1995, 32. 
21 A településen románok, magyarok, németek külön városrészben elkülönülve 
éltek. 1730-ban 250 család, mintegy 1250 lakos, 1783-ban már 6434 lakos élt a 
városban. Mindhárom felekezet (római katolikus, református és ortodox) 
felépítette magának szerény kis templomát. Maradandóbb templomokat csak a 
század végén építettek. Lásd: Scherer 1938 i.m. 
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kaptak22. 1834-ben mind Németgyulán, mind Magyargyulán 1-1 

főbírót, 1-1 albírót és 12-12 esküdtet választanak. Magyargyulán 

a két jegyző egyike katolikus, a másik református. 1857-ben 

sikerült a németgyulaiakkal az egyezséget megkötni, s június 15-

én aláírták a két város egyesítésének jegyzőkönyvét mindhárom 

vallásból és nemzetiségből alkotott elöljárósággal.23 A 

betelepítéskor még ún. Románvárosról is említést tesznek. 

Később a görögkeleti vallásúaknak (szerb, román) mindkét 

városban van saját anyanyelvű iskolájuk, tanítóikat a közadóból 

fizették.24 1857-ben Magyargyulán a katolikusoknak egy 

négyosztályú főelemi iskolájuk volt négy tanítóval, egy 

rajziskolájuk egy tanítóval, Németvárosban pedig egy alsó elemi 

iskolájuk két osztállyal és két tanítóval. Mindkét városrészben 

egy-egy leányiskola volt, ahol a kántorok tanítottak.25 A zsidó 

hitközség 1858-ban állított iskolát. 

Újvidéken a rácok afféle uralkodó osztályt képeztek; ők 

adták az értelmiséget és a pénzt.26 Itt 1848-ig minden harmadik 

évben magyar lehetett a bíró. Tiszaföldváron 1830-ban a 

magyaroknak nem volt képviselete a rácok vezette községben. A 

17. században Bajára beköltöző katolikus bunyevácok, 

bosnyákok, görögkeleti rácok 1696-ban I. Lipót császártól 

mezővárosi kiváltságot kaptak, községi ügyeikben engedélyezték 

számukra a szerb nyelv használatát. II. Rákóczi Ferenc hiába ígér 

nekik hajdúszabadságot, mindvégig kitartottak a Habsburgok 

mellett, 1707-ben Kecskemétet is teljesen elpusztítva. A 

harcokban megfogyatkozó szerbek helyébe magyarok és németek 

települtek. Grassalkovich Antal a városi magisztrátus választását 

                                                      
22 Uo. 349. 
23 1734-től 1834-ig feljegyezték a német város német bíróinak neveit. Uo. 85. 
24 Uo. 44.p. 
25 A tanulók száma a főelemiben 258, a németvárosi elemiben 206, a 
magyarvárosi leányiskolában 130, a németvárosiban 148 volt. Uo. 117. 
26  Délvidéki S. Attila: Lángoló temetők. Az úgynevezett Vajdaság kihasításának 
elhallgatott titkai és borzalmai (1268-1868) tizenkét kötetben. Fejezetek a rácjárások 
történetéből. Szekszárd: A szerző magánkiadása. 2009, 117. 
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szabályozó instrukciójában (1755) hangsúlyozza, hogy az egyik 

évben magyar, a másikban német, a harmadikban rác bírót 

válasszanak, gondot fordítva a lakosság nemzetiségi 

összetételére. Baja város három nemzetisége 8-8 taggal volt 

képviselve a 24 tagú tanácsban.27  

A bajai zsidóknak is volt az újvidékiekéhez hasonló 

autonómiájuk. Évenként bírót választhattak, aki polgári és peres 

ügyeiket intézte. A bíró mellé négy esküdtet és két gondnokot 

választottak, akik törvényt ültek és beszedték az adót. Bírónak 

csak helybéli zsidó volt választható.28 

Tekintettel arra, hogy a vallási megoszlás nagyon sokszor 

etnikai megoszlást is takart, ami hozzájárult a nemzetiségek 

önálló kulturális fejlődéséhez, a kulturális autonómia alapjainak 

kifejlődéséhez (pl. bajai zsidók, csabai görögkeleti románok, 

csabai szlovák evangélikus egyház).  

Mindezek tükrében nem kell csodálkoznunk azon, hogy az 

1820-as években, amikor a magyarság száma a betelepítések 

következtében a nemzetiségekét nem érte el, Széchenyi mellett 

sokan aggódtak a magyar nyelv és identitás fennmaradása 

miatt.29 Míg „Széchenyi a magyar nyelv terjesztését nem ébresztette, a 

német nyelv nemcsak itthon, hanem az egész magyar hazában nagyon 

kedves volt.” – írja a kortanú Komáromy Miklós.30A törvényekben 

biztosított területi és egyházi autonómia mellett a városok 

többnyelvűsége is biztosította a nemzetiségek anyanyelv-

használatát mind a köz-, mind a magánéletben. Éppen ezért 

természetesnek számított, hogy főrendjeink is gyakran 

kétnyelvűek voltak. 

                                                      
27 Az instrukció abból indul ki, hogy a lakosság kétharmad része katolikus, 
egyharmad része görögkeleti hitű.  Kőhegyi Mihály: Baja története a kezdetektől 
1944-ig. Budapest: Akadémia. 1989. 
28 Engedélyt kérhettek zsinagóga építésére. Uo, 227. 
29 Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monográphiája. Ungvár: Pollacsek Miksa 
könyvnyomdája. 1881. I. kötet, 266. 
30 Ecsedy Gábor- Komáromi Miklós: Gyula város története és korabeli állapotának 
leírása. Békéscsaba: Békéscsaba város önkormányzata. 1982, 77-78., 114., 135. 
jegyzet. 
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E fejezet végére kívánkozik egy modern, mai példa a vegyes 

népességű területeken létrehozott, arányosított önkormány-

zatokra, mégpedig az északír modell. Az 1998. április 10-én 

Belfastban aláírt ún. Nagypénteki egyezmény már a decentrali-

záció alapelveit fogalmazta meg: arányos képviselet alapján 108 

tagú országgyűlést választottak, amely törvényalkotási jogot 

kapott a hadügy, külügy, adózás kivételével minden területen. 

Ennek értelmében a kulcspozíciók betöltéséhez (házelnök, 

miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes), valamint a kormány-

rendeletek kiadásához és költségvetés elfogadáshoz szükség van 

a nemzeti ír, és az uniópárti (protestáns skót és angol) többség 

támogatására egyaránt. A kormány miniszterelnökét, helyettese 

melletti 10 minisztert a pártok közötti erőviszonyok arányában 

jelölik ki, hasonlóan a parlamenti bizottságok tagjaihoz, 

elnökeihez. Az egyezmény végrehajtásához az EU öt év alatt 400 

millió eurót folyósított. 

 

 

5. Nyelvtörvények, amelyek a nemzetiségek kulturális autonó-

miáját biztosították államilag támogatott intézményekkel 

 

A XIX. század első felében kiteljesedő oktatási rendszerben a 

románok, szerbek, ruszinok önálló egyházszervezetük alatt – a 

Helytartótanács beleszólása nélkül – építhették ki autonóm 

iskolarendszerüket. A polgárosodás korában a magyar nyelvvel a 

közéletben addig használt latin és német tannyelvet kívánták 

felváltani. Bényei Miklós kiváló kandidátusi értekezésében31az 

1844. évi II. törvénycikkel kapcsolatban megállapítja, hogy a 9.§ 

szövegéből nem következett, hogy minden iskolában kötelező a 

magyar tannyelv!32 (Ezt a hibás értelmezést azonban mindmáig 

tartalmazzák a gimnáziumi történelem tankönyvek!) Az 1844. 

                                                      
31 Bényei Miklós: Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon / ország-
gyűléseken. Debrecen: Csokonai kiadó. 1994, 104-107. 
32 „9.§: Őfelsége méltóztatott kegyelmesen rendelkezéseket tenni már az iránt is, hogy 
az ország határain belőli iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen.” 
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június 17-ei királyi kézirat - 3 nap múlva helytartótanácsi rendelet 

- az összes akadémiai és egyetemi fakultás tanítási nyelvévé a 

magyart tette, míg a gimnáziumoknál a magyar anyanyelvű 

vidékeken fekvő 44 iskolában a magyar tannyelvet írta elő, addig 

a 17 nemzetiségi területen lévőben egyelőre maradt a latin.33 

Fontos kiemelni, hogy a fentiek irányadók voltak a katolikus 

királyi tanintézetekre, azonban az elemi iskolákra nem. Emellett 

a tanügyi autonómiát élvező protestáns és görögkeleti egyházak 

közép- és főiskoláira sem a királyi rendelet, sem a törvény hatálya 

nem terjedt ki. A Helytartótanács 1845. évi rendelete – mely a 

katolikus iskolákra vonatkozott – előírta az elemi két osztályában 

az anyanyelvi oktatást, illetve azt, hogy nemzetiségi vidékeken a 

magyar nyelvvel is kell foglalkozni.34 (Horvátországról és a 

csatolt részekről végig külön rendelkeztek, ott a magyar nyelv 

iskolai fakultatív vagy rendes tárgyként való tanítása volt a 

kérdés, s a horvát nyelv oktatása volt a kötelező.)  

A kiegyezést követően az ún. nemzetiségi törvény 

meghozatala előtt fogadta el az országgyűlés az 1868. évi IX. 

törvénycikket, amely a karlócai érsek joghatósága alól kiemelte az 

erdélyi román görögkeleti püspökséget, és érseki rangra emelte. 

(Mindkét egyháznak – a XVIII. századi Habsburg gyakorlatot 

folytatva – önkormányzati jogokat biztosított, megőrizve felettük 

a király felügyeleti jogát.) A szabályozásnak megfelelően 

önállóan kezelhették egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiket. 

Az 1868. évi XLIV tc. kimondotta, hogy Magyarországon 

egységes magyar politikai nemzet létezik, amelynek a bármely 

nyelven beszélő polgárok egyenjogú tagjai. (Mekkora a 

különbség, ha ezt összevetjük a mai francia alkotmánnyal és a 

2009-ben megszülető szlovák nyelvtörvénnyel!) A nyelvtörvény 

biztosította a magyar államnyelv mellett a lehetőséget arra, hogy 

ahol a törvényhatóság (ma: önkormányzat) képviselőtestületének 

                                                      
33 Szekfű Gyula: Iratok a magyar államnyelv történetéhez 1797-1848.Budapest: 
Magyar Történelmi Társulat. 1926, 592-594. 
34 A Helytartótanács kezelésében lévő pénzügyi alapok, alapítványok mind 
katolikusoktól származtak. 



I. Változó jogi keretek, eltérő jogalkalmazás  

34 

egyötöde kívánta, ott használhatták a kisebbségi nyelvet  

hasábosan a jegyzőkönyvezésben, a hivatali ügyintézésben, 

egymással és a kormánnyal való kapcsolataiban, míg a 

hivatalokhoz mindenki anyanyelvén fogalmazhatta meg 

kérvényét.35 Az 1868. évi XLIV. törvény 27. paragrafusa 

kimondta, hogy "az országos bírói és közigazgatási hivatalokra, s 

különösen a főispánságokra, a különböző nemzetiségekből a szükséges 

nyelvekben tökéletesen jártas, s másként is alkalmas személyek a 

lehetőségig alkalmaztassanak". Ennek a törvénynek az alkalmazását 

látjuk a bírói szakterületre az 1869. évi IV. törvény esetében 

(alsófokú bíróságoknál mindenki az anyanyelvét használhatja, 

legfeljebb tolmácsot kell biztosítani), illetve hasonló 

következetességgel érvényesítik a nyelvi előírásokat a jegyzői 

szigorlatra vonatkozó szabályrendeletben. A jegyzőnek tudnia 

kellett a község lakóinak nyelvén, a szigorlatot megyei 

vizsgálóbizottság előtt kellett letennie.36 Ezt erősítette a népiskolai 

törvény (1868. évi XXXVIII. tc.) amely kimondta, hogy "minden 

növendék anyanyelvén nyerje az oktatást", s intézkedett a községi 

népiskolák megszervezéséről.  

A fenntartó egyház, község, szervezet, állam választhatta 

meg a tanítókat, tankönyveket, az iskola tannyelvét, és saját 

tanmenet szerint haladhatott. Az 1879. évi XVIII. tc. a magyar 

nyelv tanításáról intézkedett, miszerint a vegyes lakosságú 

falvakban csak olyan román tanítók taníthattak, akik 25 évnél 

fiatalabbak lévén a magyar nyelv tanítását eredményesen 

vállalhatták. Az idősebbek a tiszta román falvakban tovább 

                                                      
35 "Az ország minden polgára saját községéhez, egyházi hatóságához és 
törvényhatóságához, annak közegeihez s az államkormányhoz intézett beadványait 
anyanyelvén nyújthatja be." 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi 
egyenjogúság tárgyában. 23.§. 
36 "A szigorlat a szigorlónak az állam hivatalos nyelvén felül a törvényhatóság területén 
divatozó és kérvényében megjelölt más nyelvben való jártasságára is kiterjed... A 
képességi bizonyítványában kiemelendő, hogy nyelvismereténél fogva minő 
jegyzőkönyvi nyelvvel bíró községben alkalmazható". In: A Magyarországi községi és 
körjegyzők évkönyve 207-208. idézi: Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. 
Románok és magyarok (1867-1940) Bern: Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem. 1989. 
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működhettek. A törvény négy év türelmi időt hagyott, és 

államköltségen tanfolyamokat szervezett a román tanítók 

számára napidíj biztosításával. Az 1893. évi XXVI. tc. előírta a 

tanítói fizetés nagyságát, s ha azt a felekezet nem tudta 

biztosítani, államsegélyt kellett kérnie, melyért cserébe számon 

kerték az előbb említett 1879/XVIII. tv-t.  Az 1879. és 1883. évi 

törvények az államnyelvről a román sajtó éles támadásait 

váltották ki, miközben Romániában azt hangoztatták, hogy a 

román nyelvet minden állampolgárnak ismernie kell. A romániai 

görögök és németek magániskoláikban anyanyelvükön tanul-

hattak, de a román nyelv, földrajz, történelem tantárgyat állami 

tanterv szerint románul kellett elsajátítaniuk.37 Ezzel szemben 

Magyarországon 1907-1908-ban a 4 elemit végzettek 38,11 

százaléka tudott csak magyarul, vagyis az államnyelven, tehát 

erőszakos magyarosításról nem lehet beszélni. A román ellenzéki 

Tribuna c. lap egyik 1885. évi cikke egyenes így írt: "vannak falvak, 

sőt egész vidékek, amelyek nem voltak románok, ma pedig tiszta román 

lakosságuk van".38 A magyarországi románok 1906-os bukaresti 

kiállításán bemutatott táblázat szerint összesen 309 magyar falu 

románosodott el.39 

Az 1907. évi XXVII. tc., az ún. Apponyi-féle törvény a nem 

állami elemi népiskolák jogviszonyairól kimondta, hogy minden 

elemi iskolában be kell vezetni a magyar nyelv tanítását, azzal a 

céllal, hogy a gyerekek négy év alatt megtanulják alapszinten az 

államnyelvet. (Az előírás osztályonként heti nem egészen három 

negyvenperces tanórai magyar nyelvű tanítást jelentett.) Cserébe 

viszont a népoktatást ingyenessé tették, és felemelték a tanítók 

fizetését a köztisztviselői besorolás szerint (alapfizetés, korpótlék, 

                                                      
37 A közel negyedmillió szerbiai románnak még nyilvános helyen sem volt 
szabad románul beszélni, de esti tanfolyamokon kötelesek voltak szerbül 
tanulni és énekelni. Az orosz cár uralma alatti Besszarábiában tilos volt a román 
nyelvű mise. A Német Birodalomhoz tartozó lengyel területeken is német 
köznyelvet írtak elő. Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok 
(1867-1940). Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1989, 100-101. 
38 In: Tribuna, 1885. 240.sz. 
39 Bíró i.m., 222. 
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személyi pótlék, államsegély). A miniszteri indoklás hangsúlyoz-

ta, hogy erre a rendelkezésre azért volt szükség, mert némely 

egyházi hatóság nemcsak, hogy az állam hivatalos nyelvét, 

hanem még az iskolába járó gyermekek anyanyelvét sem vette 

figyelembe. Ugyanis tetszés szerint más nyelvet rendelt a 

felekezeti iskola tanítási nyelvéül. A Lex Apponyi magyarosítás 

vádját azért kapta meg, mert a nem kellő színvonalú és 

magyarellenes propagandát folytató iskolák bezárását követően 

főleg magyar tannyelvű községi iskolákat állítottak fel, mivel a cél 

a szeparatista, magyarellenes irredenta szellem gyengítése volt.40 

Így is azonban az iskolák több mint 75%-a felekezeti maradt. A 

nemzetiségi sérelmek lényege nem az volt, hogy nem 

anyanyelvükön tanulhattak, hanem az, hogy a kormányzat a 

magyar államnyelv tanítását szorgalmazta. A törvény 

következetes végrehajtása csupán 1913-ig számítható. Tehát 

valódi eredményt nem érhetett el, ellenben a cenzúra nélkül 

megjelenő nemzetiségi lapok hírverése azt a látszatot keltette, 

mintha az országban a legdurvább magyarosítás folyt volna. 

Miközben 2901 román elemi iskola működött hazánkban, míg 

Szerbiában, Bulgáriában és Oroszországban egyetlenegy román 

tannyelvű iskola sem volt.41 Az 1864-es román oktatási törvény 

például nem engedte meg a nem román tannyelvű iskolák 

                                                      
40 A három szlovák tannyelvű gimnázium bezárását megelőzte, hogy a tanáraik 
magyarellenes szellemben nevelték, s ilyen tüntetésre vitték diákjaikat. Szent-
Iványi Márton Liptó megyei földbirtokos, a Dunán inneni Evangélikus 
Egyházkerület felügyelője a kultuszminiszterhez a kérdésben az alábbi 
véleményét fejtette ki: 
"Mikor Zólyom megye azt állítja, hogy a kérdéses három gimnáziumban... a 
fiatalság hazaellenes szellemben neveltetik, akkor nem mondott semmi újat és csak azon 
erős meggyőződésének adott kifejezést, amelyet osztunk mindannyian." dr. Vitéz 
Ruttkay László: A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben. Pécs: 
Felvidéki Tudományos Társaság Kiadványai - Pécsi Egyetemi könyvkiadó. 
1939, 92-96; 121-123. 
41 Bíró i.m., 237, 246. Minden 1016 románra jutott egy román nyelvű elemi 
nálunk, míg Romániában csak minden 1418. lakosra. Raffay Ernő: A 
vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története. Szeged: 
JATE.,1989.125,171. 
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működését, valamint megszüntették a csángó-magyar iskolákat 

is.42 Az 1536-ban Anglia és Wales egyesítését kimondó törvény 

megtiltotta a walesi nyelv használatát hivatalos ügyekben. 1616-

ban I. Jakab külön törvényben tiltotta meg Skóciában a gael 

nyelven való beszédet. 

1870-ben Nagy Britanniában az oktatási törvény megtiltotta 

a walesi nyelv iskolai használatát.43 Bretagne-ban, Dél-

Franciaországban a XVIII. században még óriási méretű volt az 

írástudatlanság, s ez 1875 tájékára lényegileg eltűnt, párhuza-

mosan a nemzetiségi nyelvek visszaszorulásával. Az oktatás 

nyelve kizárólag a francia volt, az iskolákban minden eszközzel 

üldözték a tájnyelveket.44 A Jules Ferry nevéhez fűződő 

központosított, szekularizált iskolarendszer nem ismeri az etnikai 

és vallási tolerancia elvét, a laicitásról intézkedő – és napjainkig 

életben lévő - 1905-ös törvény nem tűri, hanem tiltja a vallások – 

és e mögött az etnikumok - közéleti megjelenését. Ezt tükrözi az 

alkotmány is.45 

 

 

 

                                                      
42 Az 1886-os törvény vezette be a teljes iskolarendszer feltétel nélküli állami 
ellenőrzését. A későbbi törvénymódosítások már kimondták, hogy nyilvánossági 
jogot csak azok kaphatnak, amelyek állami tantervet használnak, és kizárólag román 
nyelven oktatnak, még abban az esetben is, ha az iskola az ország nem-románok 
lakta területén van. Nyilvános jogú iskolában csak államilag képesített, született 
román tanító oktathatott.  
Hévizi i.m., 137. 
43 Ha rajtakapták a gyereket, hogy walesiül beszélt, nehéz fajármot akasztottak 
a nyakába "nem walesi nyelven" felirattal. Uo., 7. 
44 Bretagne-ban és másutt, ha a tanárok rajtakaptak egy tanulót azon, hogy 
anyanyelvén szólalt meg, kis facipőt akasztottak a nyakába vagy fagolyót 
nyomtak a hibát elkövető szájába. A "bűnös" csak akkor szabadulhatott meg e 
büntetéstől, ha egy társát ugyanezen vétek miatt beárulta a tanítónál. Uo., 75. 
45 A Korzika-törvény (1991) első cikkelyét eltörlő Alkotmánybíróság (1991-ben) 
az 1958-as alkotmányra hivatkozott, amennyiben az, hogy a törvényhozó a 
'francia nép részét alkotó korzikai népről' beszél, ellentétes az alkotmánnyal. Ez 
ugyanis „csak a francia népet ismeri, melyet a francia állampolgárok összessége képez, 
származásra, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül”. Uo., 76-77. 
 



I. Változó jogi keretek, eltérő jogalkalmazás  

38 

5.1 - Asszimiláció 

Míg magyar – szlovák relációban országosan a magyarság javára 

történt eltolódás, a Felvidéken azonban némileg a szlovákság 

javára (kb. 53%-47%). A németség, különösen a rutének 

relációjában egyértelmű a szlovák térnyerés. A kritizált 

iskolapolitika kétes "eredményességére" utal, hogy a század-fordulón 

a felvidéki szlovák lakósságnak csupán 7%-a beszélt valamilyen fokon 

magyarul.46 Az asszimilációval kapcsolatosan érdemes megje-

gyezni, hogy 1840 és 1910 között a szlovákság lélekszáma 16%-

kal nőtt Magyarországon, míg Csehszlovákiában ugyancsak 

hetven év alatt (1921 és 1991) a magyarok száma 13%-kal 

csökkent, miközben a szlovákok lélekszáma durván két és 

félszeresére emelkedett.47 Slavici így emlékezett erre: „A 

provizórium idején bevezetett gyakorlat és a nemzetiségek egyen-

jogúsításáról szóló törvény alapján a románok jogosan használhatták 

nyelvüket a közigazgatásban és az igazságügyi hatóságok előtt. 1872-ben 

ezt a jogot tiszteletben tartották és mi román ügyfeleink pereit románul 

folytattuk fel egészen a legfelsőbb fórumig, amely határozatait és 

végzéseit nekünk ugyancsak románul hozta. A románok jogait még 

inkább elismerték a közigazgatásban”.48 Lám, az 1690-es évektől 

egyházi kulturális autonómiát élvező rácok/szerbek 1920-ra 

Magyarország egyik leggazdagabb kereskedői, iparosai lettek; s 

számuk is megháromszorozódott. Az egyházi autonómia 

védelmét élvező erdélyi románok a XIX. század végén már 

felvásárolják a tönkre menő magyar kis- és középbirtokokat (az 

erdélyi birtokállomány 1/8-át). Az egyházi autonómia tehát 

közösségképző, nyelvi-kulturális megtartó erőt képvisel (talán 

ezért nem engedik kifejlődését a szomszédos országokban).  

                                                      
46 Polányi Imre: A szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón. 
Budapest: Akadémia. 1987, 46, 92. 
47 Balassa Zoltán: Hogyan változik tájaink nemzetiségi összetétele. Szabad Újság, 
1992. július 25. 
48 Bíró i.m., 78. 
 



Bácsfainé Hévízi Józsa: Az önigazgatás Magyar Királyságbeli módjai 

39 

Kaminszky József ruszin politikus autonómiatervezetében 

megállapítja, hogy a dualista Magyarországon „a magyar-orosz nép 

nemzetiségi önkormányzata a vallási, nyelvi és közoktatási ügyekben 

biztosítva volt már a fentebb hivatkozott magyar törvényekben…”49 

 

 

6. Összegzés 

 

A 19. századi nyelvhasználattal kapcsolatos törvények – a 

rendszerváltás után a határon túli kutatásokkal is bővülő 

szakirodalom és a korabeli európai párhuzamok ismeretében – 

nem gátolták a nemzetiségeink anyanyelvhasználatát és nem 

tekinthetők asszimilációs célzatúnak. A magyarság száma 60 év 

alatt 26%-ról 34%-ra emelkedett Erdélyben 1910-ig.50 Katus 

László kutatásai szerint az asszimiláció természetes és spontán 

folyamat volt. Itt az idő, hogy kimondjuk: hazánkban az európai 

gyakorlattal ellenkezőleg nem volt erőszakos asszimilációs 

nemzetiségi politika – 1914 előtt a nemzetiségek 20%-a sem 

beszélte a magyar államnyelvet. Összehasonlításképpen, 70 év 

alatt (1910-től) a kisebbségben élő magyarság száma felére 

fogyatkozott 1920 után.  

A nemzetiségekkel való ellentéteink forrása tehát nem 

abban keresendő, hogy egyáltalán nem használhatták anya-

nyelvüket, hanem abban, hogy az oktatás állami ellenőrzés alá 

vonását, valamint az államnyelv oktatásának kötelező beveze-

tését a korábbi teljes egyházi-kulturális autonómiájuk (kollektív 

jogaik) sérelmének tekintették, miközben a szerbek, románok, és 

részben a szlovákok a horvát mintát követően hasonló mértékű 

területi autonómiára törekedtek. Ezt a helyzetet tudta kihasználni 

az I. Világháború előtt az Osztrák-Magyar Monarchia felosztására 

                                                      
49 Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. kötet. (1919-1945) 
Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke. 2005, 
310-311. 
50 Katus László: Erdélyi statisztikák, 1850-1910. In: Glatz Ferenc (szerk.): 
Magyarok a Kárpátmedencében. Budapest: Pallas. 1989, 214. 
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törekedő Franciaország és Oroszország, ahol viszont a 

kisebbségek egyáltalán nem részesültek kollektív jogokban! 

Az önkormányzatokban, a hivatalokban a fentiekben 

bemutatott arányos képviselet elve, valamint az egyházi-

kulturális autonómia nemzetközi színtéren való elfogadtatása a 

szórványban élő őshonos kisebbségek érdekképviselete számára 

az első lépés lehet a megmaradáshoz vezető úton. 
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UKRAJNA EURÓPAI INTEGRÁCIÓJA ÉS AZ UKRÁN, 

MINT ÁLLAMNYELV MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET1 

 

 

E cikk szerzőinek célja, hogy felhívják az ukrán parlament 

képviselőinek és az ország közvéleményének figyelmét, az ukrán 

Verhovna Rada-ban 5670-d számmal jegyzett, „az ukrán, mint 

államnyelv működésének biztosításáról” címmel elfogadott törvény-

tervezetnek az ország alkotmányával és nemzetközi jogi 

kötelezettségeivel kapcsolatos ellentmondásaira, valamit azokra 

a problémákra és konfliktusokra, melyeket e tervezet elfogadása 

idézhet elő. 

2018. október 4-én az ukrán Verhovna Rada (Legfelső Tanács 

– a továbbiakban: ukrán parlament) 261 szavazattal első 

olvasatban elfogadta Az ukrán, mint államnyelv működésének 

biztosításáról szóló törvénytervezetet (a továbbiakban 

törvénytervezet).2 E dokumentum elfogadását támogatta minden, 

az egykori Jevropejszka Ukrajina3 koalíciótag, valamint számos más 

parlamenti formációkhoz tartozó, és számos független parla-

menti képviselő is. Egyedül az Ellenzéki Blokk (Opozicijnij Blok) 

nevű párt frakciójából nem érkezett támogató szavazat, ami híven 

tükrözte az érintett törvénytervezet széleskörű támogatottságát 

                                                      
1 E tanulmány, a Holosz Ukraini című újság (az Ukrán Parlament - Verhovna 
Rada Ukraini hivatalos lapja) 2019. január 17-i számában, ukrán nyelven közölt 
cikk lábjegyzetekkel kiegészített változatának, szerzői fordítása. Az eredeti 
cikkért lásd: www.golos.com.ua/article/312504, letöltés ideje: 2019.05.24. 
2 Törvénytervezet: Проект Закону про забезпечення функціонування української 
мови як державної № 5670-д від 09.06.2017 Ініціатори Княжицький М.Л. та 
Подоляк І.І. Letöltés helye: http://w1.c1.rada.gov.ua, letöltés ideje: 2019.02.26. 
3 Jevropejszka Ukrajina Pártkoalíció (Коаліція політичних сил «Європейська 
Україна), – a VIII. összehívású Verhovna Radában, a majdanos forradalmat 
támogató politikai formációk által, 2014. november 27-én megalakított, 302 főt 
számláló kormányalakító-támogató koalíció. 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/


I. Változó jogi keretek, eltérő jogalkalmazás  

42 

az ukrán parlamentben képviselettel rendelkező politikai erők 

körében.4  

Nemcsak az állami szervek, a szakértők, valamint a 

társadalmi szereplők egyetértő támogatásáról, hanem e tervezet 

abszolút jogosságáról és annak európai irányultságáról is tanús-

kodik Vjacseszlav Kirilenko miniszterelnök-helyettes nyilatko-

zata, mely szerint mind a nyelvi kérdések szabályozása céljából 

miniszterelnöki rendelet nyomán felállított speciális munka-

csoport, mind a Kormány Szakértői Munkacsoportja ‒ mely az 

államelnök vonatkozó rendeletének megfelelően működik ‒,5 

egyértelműen e tervezetet ajánlották elfogadásra. 

 A domináns ukrán médiumok elfogultsága is közrejátszik 

ugyanakkor abban, hogy a törvénytervezetet bíráló ukrán és 

külföldi szakértők, valamint tekintélyes európai intézményeknek 

és azok képviselőinek véleményei nem jutnak el az ország 

szélesebb közvéleményéhez. E rövid értekezés műfaja és 

terjedelme nem teszi lehetővé e jogszabálytervezetnek, illetve 

elfogadása körülményeinek részletes vizsgálatát, ezért a további-

akban a korszerű emberi jogi elvek és azok keretében a nemzeti-

kisebbségi és nyelvi-kisebbségi jogok szavatolására, tehát e 

törvénytervezetnek az ország alkotmányának és Ukrajna nemzet-

közi jogi kötelezettségeinek való megfelelés kérdéseire összpon-

tosítunk.  

A dokumentum vizsgálatakor már első ránézésre feltűnnek 

a deklarált célok és a tényleges tartalom közötti különbségek, 

                                                      
4 Parlamenti névszerinti szavazási eredmények: Результати поіменного 
голосування про проект Закону про забезпечення функціонування української 
мови як державної (№5670-д)-за основу-04.10.2018, 14:23. Letöltés helye: 
http://w1.c1.rada.gov.ua, letöltés ideje: 2019.02.26.   
5 Lásd: Ukrajna elnökének 155/2018. sz. rendelete az ukrán nyelv állapotának 
erősítésére és a közös kulturális tér létrehozásának elősegítésére irányuló sürgős 
intézkedésekről Ukrajnában / Указ Президента України №156/2018 // 31 травня 
2018 року «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу 
української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору 
України». Letöltés helye: www.president.gov.ua/documents, letöltés ideje: 
2019.02.26 
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valamint az ebből következő többértelműségek és belső 

ellentmondások. Például a törvénytervezet indokolásában hang-

súlyozzák, hogy e dokumentum célja az ukrán nyelvnek, mint 

államnyelvnek a közélet nyilvános szféráiban történő alkalma-

zásának szabályozása, s hogy hatásköre nem terjed ki a vallási 

szertartások nyelvére és a magánszemélyek közötti személyes 

társalgásra, továbbá, hogy e tervezet kizárólag az államnyelv 

jogállásának szabályozására tesz javaslatot. E tételek homá-

lyossága, illetve többértelműsége összefügg azzal, hogy a „privát 

társalgás” fogalmát az ukrán jogrend nem tartalmazza, valamint 

azzal, hogy a törvénytervezet szerzői arra tesznek kísérletet, hogy 

az államnyelv alkalmazásának szabályozását elkülönítsék a 

kisebbségi nyelvhasználat szabályozásától. Teszik mindezt annak 

ellenére, hogy Ukrajna Alkotmánya a nyelvek, és nem egy nyelv 

használatának törvényi szintű szabályozását írja elő (10. és 92. 

cikkely). Ennek következtében a törvénytervezet sérti az 

Alkotmány által meghatározott egyidejű közös szabályozás 

szükségességének elvét. Emellett a jogalkotó szándéka 

ellentmond a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló 

Keretegyezmény 10. cikkelyében foglaltaknak, miszerint: „A Felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, valamely nemzeti 

kisebbséghez tartozó személynek elismerik kisebbségi nyelvének szabad 

és beavatkozás nélküli használatát mind magánbeszélgetésben, mind 

nyilvánosan, szóban és írásban”, valamint ellentétes az Európai 

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája egyik 

alapelvével is, amely szerint Ukrajna ‒ mint e nemzetközi 

szerződés részese ‒ politikájának, jogalkotásának és gyakorla-

tának a ,,regionális vagy kisebbségi nyelveknek a magánéletben és 

közéletben, szóban és írásban való használatának megkönnyítésén 

és/vagy bátorításának elvein” kell alapulnia (7. cikk. 1. rész, d. 

pontja). 

E „külön szabályozási” kísérlet gyakorlati megvalósulásának 

lehetetlenségét mutatja a törvénytervezetben egy többször 
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ismétlődő utaló jogi norma, amely a társadalmi viszonyok 

számos területén a kisebbségi nyelvek használatának 

szabályozását ‒ a még tervezet szintjén sem létező ‒ A nemzeti 

kisebbségekről Ukrajnában című törvény hatáskörébe utalja (10. 

cikkely 8. rész, 19. cikkely 2. rész, 28. cikkely 2. rész). Ugyancsak 

ellentétes az államnyelv „külön szabályozásának” deklarált 

szándékával a nyelvhasználatot az oktatás területén kodifikálni 

hivatott 17. cikkely, mely részletesen taglalja az anyanyelvi 

oktatás megvalósulásának, pontosabban korlátozásának lehetsé-

ges körülményeit. A fenti rendelkezések egyértelműen veszélyez-

tetik a jogbiztonságot és hozzájárulnak a dokumentum ellent-

mondásos jellegéhez. 

A törvénytervezet alkotmányos és nemzetközi jogi 

szempontból ‒ véleményünk szerint ‒ leginkább aggályos rendel-

kezéseinek vizsgálatát az oktatás kérdésével kezdjük, hiszen 

mára e terület szabályozását övező problémahalmaz a belső 

ukrán politikai és jogi vitákon túlmenően nemzetközi szervezetek 

érdeklődésének, valamint államközi vitáknak a tárgyává vált. 

Amint azt fentebb említettük, a törvénytervezet szerzői e 

terület kodifikálása során eltértek a kizárólag az államnyelv 

alkalmazásának szabályozását célzó, elvi szinten bejelentett 

szándékuktól, és alapjaiban sértve az ukrán parlament 

ügyrendjét, a törvénytervezet első olvasatban való elfogadásáról 

szóló parlamenti határozat szövegébe ágyazva,6 a beterjesztett 

szövegtől merőben eltérő, az addig senki számára nem ismert 

normatív tartalommal hagyták jóvá a dokumentum 17. cikkelyét. 

E formájában a nevezett törvénycikkely tartalmazza Az 

oktatásról szóló 2017. évi törvény,7 sokat vitatott, az oktatás 

                                                      
6 AVerhovna Rada által 2018. október 4-én elfogadott 2590. sz. határozat "az ukrán 
nyelv, mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvénytervezet elfogadásáról" 
/ Постанова Верховної Ради України № 2590 від 4 жовтня 2018 «Про прийняття 
за основу проекту Закону України про забезпечення функціонування української 
мови як державної». 
7 Ukrajna oktatásáról szóló 2145-VIII. sz., 2017. szeptember 5-én elfogadott 
törvény / Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017. Letöltés 
helye: www.zakon2.rada.gov.ua/laws, letöltés ideje: 2019.02.26. 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws
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nyelvét szabályzó 7. cikkelyének normatív szövegét, kibővítve azt 

még két, a nemzeti kisebbségek nyelvén való oktatást 

hátrányosan érintő előírással, történetesen: megállapítja az ukrán 

nyelv alkalmazásának kizárólagosságát a külső független 

tudásfelmérés (érettségi és felvételi vizsgák), valamint az idegen 

nyelv oktatásának folyamataiban (az első olvasatban elfogadott 

törvénytervezet 17. cikkelyének 3. és 7. részei). A nevezett 

oktatásról szóló törvény, valamint számos ágazati törvény (az 

óvodai oktatásról, a középiskolai oktatásról, a felsőfokú okta-

tásról és az iskolán kívüli oktatásról szóló törvények) vonatkozó 

rendelkezéseivel keletkező ellentmondást a törvénytervezet 

szerzői a jogszabálytervezet átmeneti rendelkezéseibe illesztett 

vonatkozó jogi norma segítségével javasolják feloldani. E norma 

előírja, hogy az oktatási folyamatban, valamint az oktatásban 

alkalmazott nyelvet, illetve nyelveket illetően az oktatás minden 

szintjén és formájában az ukrán, mint államnyelv működésének 

biztosításáról szóló törvény rendelkezései irányadók. 

Ezzel kapcsolatosan azonban felmerül a kérdés, hogy a 

tisztelt képviselők, amikor parlamenti határozatban tesznek 

javaslatot a nemzeti és nyelvi kisebbségek anyanyelvi oktatási 

jogainak további szűkítésére, akkor megfeledkeznek-e azokról az 

ígéretekről, melyeket a regnáló államhatalom szinte minden 

vezetőjével közösen tett a Velencei Bizottságnak az oktatási 

törvény 7. cikkelyével kapcsolatos ajánlásainak végrehajtását 

illetően? 8 Vagy talán már akkor sem állt szándékukban betartani 

ezen ígéreteiket, amikor tették azokat? 

Véleményünk szerint alapvető emberi jogokat veszélyez-

tető jogbizonytalanságot idézhet elő olyan cselekedetek krimina-

lizálása, melyek tényállását „az ukrán nyelv nyilvános megsérté-

                                                      
8 2017. december 11-én hozták nyilvánosságra az Európai Bizottság a 
Demokráciáért a Jog Útján (Velencei Bizottság) a 902/2017 CDL-AD (2017) 030 
sz. véleményét Ukrajna 2017. szeptember 5-én elfogadott oktatási törvényének 
rendelkezéseiről, melyek érintik az állami, kisebbségi és más nyelvek 
használatát az oktatásban. 
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sértésében és megalázásában” vagy „az Ukrajnában való 

hivatalos többnyelvűség bevezetésére irányuló kísérletben” 

javasolják meghatározni (1. cikkely 6., 7., 8., paragrafusai). 

Ugyanis büntetőjogi felelősség megállapítása olyan cselekedete-

kért, melyeknek hiányzik a pontos jogi meghatározása, valamint 

a társadalom számára fontos témák vitatásának büntetőjogi 

tiltása megengedhetetlen egy nyitott, demokratikus jogállamban, 

mert ez egyben a gondolat és a véleménynyilvánítás szabad-

ságára vonatkozó alapvető jogok korlátozását is jelentené. 

A törvényjavaslat számos cikkelyének normatív tartalma 

nyilvánvalóan sérti, illetve veszélyezteti az alapvető emberi 

jogokat a diszkriminációval szembeni védelem és az anyanyelv 

használatára való jog tekintetében, melyeket – egyebek mellett – 

Ukrajna Alkotmánya 24. cikkelyének 1. része és 10. cikke 2. része 

a következők szerint szavatolnak: „A polgárok egyenlő alkotmányos 

jogokkal és szabadságokkal rendelkeznek és egyenlők a törvény előtt. A 

nyelvi vagy egyéb jellemzők alapján nem lehetnek kiváltságok vagy 

korlátozások”; valamint: „Ukrajnában garantált az orosz és az 

Ukrajnában élő más nemzeti kisebbségek nyelvének szabad fejlődése és 

használata.” A törvénytervezet számos rendelkezése ellentétes a 

nemzetközi jognak a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogait 

szavatoló előírásaival, többek között például a Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 27. cikkelyében foglalt 

alapelvével is, mely szerint: „azokban az országokban, ahol etnikai, 

vallási és nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó 

személyeket nem lehet megfosztani attól a jogától, hogy ugyanazon 

csoport többi tagjával […] a saját nyelvüket használják.”  

Véleményünk szerint a törvénytervezet leginkább aggályos 

rendelkezései az alábbiak: 

 

– 7. cikkely: a közszférában gyakorlatilag bármilyen állás, 

munkakör, illetve beosztás betöltésére és ellátására, valamint 

szakmára vonatkozóan előírja az államnyelv magas szintű 

tudását. Ez különösen aggályos a választott képviselőket illetően, 
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hiszen a polgároknak a demokratikus folyamatokban való 

részvételének nyelvi alapon való korlátozását jelenti; 

– 15. cikkely: az államnyelvet a választások és 

népszavazások során alkalmazandó egyetlen nyelvként hatá-

rozza meg, egyenlőtlen helyzetbe hozza ezzel azokat az 

állampolgárokat, akik nem beszélik vagy nem kellő szinten 

beszélik az államnyelvet, így nem tudnak hatékonyan részt venni 

ezekben a folyamatokban. Ez a norma akadályozhatja a választási 

kampányok alatti szabad, kölcsönösen érthető kommunikációt a 

nemzeti és nyelvi kisebbségek által jelentős számban lakott 

területeken; 

– 21. cikkely: a nem ukrán nyelvű nyomtatott sajtótermék 

megjelentetése csak két, illetve többnyelvű kiadványként 

lehetséges, melyből az egyik ukrán nyelvű kell, hogy legyen. E 

szabályozás az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 

általános jogelveinek megsértésén túl figyelmen kívül hagyja a 

piaci versenyegyenlőség, valamint az információ szabad 

közlésének, s az ahhoz való szabad hozzáférésének a jogát is. 

Mindezt annak ellenére, hogy a korábban érvényben levő 

szabályozás, így az 1989. évi A nyelvekről az Ukrán SZSZK-ban,9 

valamint a 2012. évi Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló10 

törvények a társadalmi érintkezés fentebb említett területeinek 

mindegyikén biztosították a kisebbségi nyelveknek az államnyelv 

melletti alkalmazhatóságának jogát. Ezzel szemben a 

törvénytervezet fentebb már említett, és még számos más tétele 

ellentétes az Alkotmány 22. cikkely 3. részének rendelkezésével, 

mely szerint: „Az új törvények elfogadásakor, illetve a hatályos 

                                                      
9 Az ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 8312-XI. sz. törvénye "a nyelvekről az 
ukrán SSR-ben" / Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про 
мови в Українській РСР» № 8312-ХІ від 28.10.1989. Letöltés helye: 
www.zakon2.rada.gov.ua/laws, letöltés ideje: 2019.02.26. 
10 Ukrajna 5029-VI. sz. törvénye az állami nyelvpolitika elveiről / Закон України 
«Про засади державної мовної політики» № 5029-VI від 03.07.2012 Letöltés helye: 
www.zakon3.rada.gov.ua/laws, letöltés ideje: 2019.02.26. 
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törvények módosításakor tilos a létező jogok és szabadságok tartalmának 

és mértékének szűkítése.”  

Végezetül, az 5670-d sz. törvénytervezet elemzése tükrében 

fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a tanulmány nemcsak a 

saját nézőpontunkból értékeli a jogszabálytervezetet, hanem 

számos, ehhez hasonló kritika hangzott el az Európai Unió 

számos intézménye és tisztségviselője részéről is. Utóbbiak 

kiemelték, hogy a nyelvkérdés szabályozásának meg kell felelnie 

a nemzetközi előírásoknak és Ukrajna kötelezettségvállalásainak, 

valamint, hogy a második olvasatra való előkészítés folyamán az 

ukrán parlamentnek konzultációkat kell folytatnia az érdekel-

tekkel, ideértve a nemzeti kisebbségek képviselőit is. Továbbá 

javasolták, hogy véleményezés céljából a törvénytervezetet 

terjesszék a Velencei Bizottság elé.11 Hasonló észrevételeket és 

javaslatokat fogalmazott meg Lamberto Zannier, az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi 

főbiztosa Ukrajna Legfelső Tanácsa vezetőihez és az ukrán 

külügyminiszterhez intézett, 2018. október 10-én kelt levelében.12 

Az Ukrán Legfelső Tanács által első olvasatban elfogadott 

dokumentum részletes és szakszerű elemzését követően az ENSZ 

Emberi Jogi Főbiztossága arra a következtetésre jutott, hogy a 

törvénytervezet se nem megalapozott, se nem kiegyensúlyozott a 

nemzeti kisebbségek védelmének területén Ukrajna által vállalt 

kötelezettségek végrehajtása tekintetében. Ezért az ukrán 

államhatalmi szerveknek azt javasolták, hogy: „az érintett 

csoportokkal, a nyelvhasználattal kapcsolatosan folytatott konzultációk 

alapján alkossanak olyan egyértelmű és összehangolt jogszabályi és 

politikai keretet, mely megfelelő jogi garanciát biztosít minden kisebbség 

                                                      
11 Az Európai Unió azt tanácsolja Ukrajnának, hogy térjen át a "velencei" nyelvi 
törvényre / Євросоюз радить Україні передати у "Венеціанку" законопроект про 
мови. Pravda. 2018.10.12. Letöltés helye: www.pravda.com.ua, letöltés ideje: 
2019.02.26. 
12 Lásd: EBESZ: Kijevnek javítania kell a nyelvi törvényt /  ОБСЕ: Киев должен 
усовершенствовать закон о зиках. Korrespondent - szerkesztőségi cikk. 2018.11.02. 
Letöltés helye: www.korrespondent.net, letöltés ideje: 2019.02.26. 
 

http://www.pravda.com.ua/
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nyelvének védelmére és alkalmazására, többek között a kis létszámú 

közösségek számára is. Ez biztosítja majd az egyensúlyt a hivatalos nyelv 

népszerűsítésének szándéka és a nemzeti kisebbségekhez tartozó 

személyek nyelvi jogai között.”13 

Azonban minden ellenvélemény és fenntartás ellenére 

(többek között figyelmen kívül hagyva azokat is, amelyeket a 

Legfelsőbb Tanács Emberi Jogok, Nemzeti Kisebbségek és 

Nemzetiségek Közötti Viszonyok Kérdéseinek Állandó 

Bizottsága fejtett ki, valamint amelyek a Legfelső Tanács Vezető 

Tudományos-elemző Főosztályának állásfoglalásában található-

ak)14 a parlament vezetői és a törvénytervezet kezdeményezői 

továbbra is a dokumentum európai jellegét, modernségét 

hangsúlyozzák, amely az európai normák alapján kerül 

elfogadásra.15 Ráadásul arra hivatkoznak, hogy a 

jogszabálytervezet rendkívül liberális, s az általa javasolt 

szabályozás megengedőbb, mint bármely más európai országé. 

Éppen ezért határozott szándékuk, hogy a tervezetből jogszabály 

szülessen. 16 

A fenti gondolatokkal szemben a tanulmány szerzői 

határozottan ellentétes álláspontot képviselnek, és egyetértenek 

Marina Sztavnyijcsuk ukrán szakértő állásfoglalásával, amely 

szerint az október 4-én első olvasatban elfogadott 5670-d sz. 

                                                      
13 Office of the High Commissioner for Human United Nations Human Rights 
Mission in Ukraine - Briefing Note on the Draft Law “On ensuring the functioning 
of Ukrainian as the State language” 9/11/2018. 
14 Lásd a 2017. június 9-én elfogadott 2679-VIII. sz. állásfoglalást. Letöltés helye: 
http://w1.c1.rada.gov.ua, letöltés ideje: 2019.02.26. 
15 Az ukrán Verhovna Rada elnökének megjegyzései az 5670-d számú 
törvényjavaslat első olvasatbani elfogadása után / Коментар голови Верховної 
Ради України А.В. після завершення процедури прийняття законопроекту № 
5670-д у першому читанні. Див. стенограму засідань Верховної Ради України 
04.10.2018, 14:23:27. Letöltés helye: www.iportal.rada.gov.ua/meeting, letöltés 
ideje: 2019.02.26. 
16 Ukrajna elfogadhatja Európa egyik legliberálisabb nyelvtörvényét / Україна 
може ухвалити найбільш ліберальний у Європі мовний закон - депутат. 
UKRInform - szerkesztőségi cikk. 2018.12.14. Letöltés helye: www.ukrinform.ua, 
letöltés ideje: 2019.02.26. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/
http://www.iportal.rada.gov.ua/meeting
http://www.ukrinform.ua/
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törvénytervezet a beterjesztett nyelvtörvénytervezetek között a 

leginkább konfliktusgerjesztő és a legkiegyensúlyozatlanabb. 

Megítélése szerint ugyanis a tervezet előkészítése és 

elfogadásának folyamata egy előre kitervelt, kifejezetten a 

konfliktusszítására irányuló séma alapján történik. Egyetértünk 

azon gondolatával is, hogy az európai értékek, melyekért az 

ukrán polgárok a Majdanon síkra szálltak, nemcsak a vízum-

mentesség bevezetését jelentik. Hiszen az európai értékek közé 

tartozik, egyebek mellett, kivétel nélkül minden polgár alkot-

mányos jogainak összessége, valamint e fogalomkör alapvető 

része a hatalom felelőssége, ideértve minden tisztségviselőjének 

felelősségét is e jogok szavatolásáért.17 Meglátásunk szerint csak 

ez lenne képes előbbre vinni az ország európai integrációjának 

ügyét, melytől a vizsgált törvénytervezet elfogadása csak 

eltávolít. 

 

 

  

 

                                                      
17 Marina Sztavnyijcsuk / Марина Ставнійчук: A választás nyelve. A 
választások kérdése? / Мова про вибори. Чи мова під вибори? Dzerkalo Tyzhnia. 
2018.10.07. Letöltés helye: www.dt.ua, letöltés ideje: 2019.02.26. 



51 

Dabis Attila 

 

POLITIKAILAG MOTIVÁLT BEUTAZÁSI TILALOM 

 

 

1. Tényállás 

 

E sorok írója 2018. március 9-én, közép-európai idő szerint 12:44-

kor, megkísérelt áthaladni a magyar-román határon az Ártánd-

Bors határátkelőnél egy svájci állampolgárságú kollégájával 

közösen. A személyi igazolványunk megtekintését követően a 

román határőr megkért, hogy hajtsunk át egy közeli hivatali 

épülethez, ahol a gépjármű csomagtartójának hosszas átvizs-

gálását követően tájékoztatott, hogy nem léphetek be Románia 

területére. Az utastársam tovább haladhat, de nekem vissza kell 

térnem Magyarországra. Válaszként megkértem, hogy tisztázzák 

a beutazásom megtiltásának pontos jogi- és ténybeli alapját. 

Többszörösen felszólítottam az eljáró tisztviselőket, hogy 

tájékoztassanak arról a döntésről ‒ akár bírósági ítéletről, akár 

más hatósági végzésről ‒ mely kirója rám a beutazási tilalmat. 

Ezen feltételeket követeli ugyanis meg az a 102/2005-ös 

kormányrendelet,1 melyre a helyszínen számomra kiállított, a 

határon való átutazás megtagadásáról szóló jegyzőkönyv (Refuzul 

Intrării la Frontieră) is hivatkozik (a továbbiakban „Jegyzőkönyv”). 

A határőrök megtagadták ugyan a választ, de azt többször is 

világossá tették számomra, hogy “Bukarestből, magasabb szintről 

érkezett az utasítás”, hogy engem nem szabad beengedni az 

országba.  

A beutazásom megtagadása egy nappal a 2018-as Székely 

Szabadság Napja előtt érkezett. Ez minden évben a legnagyobb 

                                                      
1 102/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet az Európai Unió tagállamainak, az 
Európai Gazdasági Térségnek és a Svájci Államszövetség polgárainak Románia 
területén való szabad mozgásáról. 
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nyilvános székelyföldi demonstráció, amelyen nagyobb 

regionális döntéshozatali kompetenciákat követel magának a 

székelység, egyben tiltakozik a központi kormány tervezett 

közigazgatási reformja ellen, amely a székelyek által lakott 

területek etnikai összetételének megváltoztatását célozza, azzal a 

szándékkal, hogy korlátozzák őket kisebbségi jogaik gyakorlá-

sában.2 

Nem vagyok büntetett előéletű. 18 éves korom óta 

rendszeresen járok Romániába és soha nem sértettem meg annak 

egyetlen törvényét sem, illetve nem kerültem soha konfliktusba 

hatósági szervvel. Figyelembe véve a beutazási tilalom 

körülményeit, okkal feltételezhető, hogy e döntés politikai 

motivációból született, válaszként arra a nemzetközi kisebbség-

védelmi, illetve jogérvényesítő munkára, melyet a székely 

közösség nevében végzek, benne a Székely Szabadság Napjának 

rendezőit segítő tevékenységemmel. A meglévő alkotmányos 

garanciák ellenére, a közhatóságok évről-évre visszatérő jelleggel 

megpróbálják korlátozni a székely közösségnek a békés 

gyülekezéshez és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogát, 

azáltal, hogy e rendezvény előtt, közben és után megszorításokat, 

szankciókat, és büntetéseket rónak ki, úgy a szervezőkre, mint a 

résztvevőkre. 

Ebbe a kontextusba illeszkedik a kitiltási ügy is, melyről 

megalapozottan feltételezhető, hogy üzenetértékű lépésnek 

szánták a székely autonómiamozgalom szimpatizánsai felé. Az 

erre vonatkozó szándékot nem rejti véka alá a Román Hírszerző 

Szolgálat sem (Serviciului Român de Informaţii ‒ SRI), melynek 

évente kiadott, nyilvánosan elérhető tevékenységi jelentései 

(Rapoartul de activitate) rendre megemlítik az autonómia-

                                                      
2 A romániai közigazgatási reformtervek asszimilációs motivációival kapcso-
latban lásd pl.: Izsák Balázs: Autonómia és identitás. In: Pomozi Péter (szerk.): 
Anyanyelv és nemzeti jövő – A közép-európai nyelvstratégiai fórum előadásai. 
Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. 2017. A tanulmány 
ugyanezen a címen elérhető online is: www.supportszeklerland.hu; letöltés 
ideje: 2018.09.12. 

http://www.supportszeklerland.hu/
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törekvéseket, az alkotmány védelmére vonatkozó fejezetben, 

mint az alkotmányos rendre gyakorolt fenyegetést. Itt az 

"autonómia-diskurzus" olyan "etnikai alapú radikalizmusként" van 

feltüntetve, mely arra törekszik, hogy "nemzetköziesítse Bukarest 

magyarellenes politikáit", egyben "agresszívan kihangsúlyozza a 

székelység etno-kulturális sajátosságait".3 Ebben az értelmezési 

keretben közelítve a témát, az államrezon legitimálja, sőt 

megköveteli, hogy a hatóságok, a titkosszolgálatok és a 

karhatalmi szervek, akár alapvető emberi jogok és polgári 

szabadságjogok nyílt sérelmének terhe mellett is fellépjenek az 

autonómia-diskurzussal szemben. 

 Ennek megfelelően a beutazási tilalomra vonatkozó 

igazgatási aktus, a maga egyszerűségében is több alapvető 

jogomat sértette egyszerre. Ezek közé tartozik mindenekelőtt a 

szólás és a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogom, 

szoros kapcsolatban a békés gyülekezéshez való joggal, melyek 

azáltal sérültek, hogy a román hatóságok ténylegesen megaka-

dályoztak abban, hogy egy jogszerű demonstráción részt vegyek, 

és annak keretében szabadon kifejezésre juttassam vélemé-

nyemet. Tették ezt annak ellenére, hogy az említett jogokat 

biztosítja többek között Románia alkotmánya, az Európai Unió 

Alapjogi Chartája, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, vagy a 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. 

Hasonlóképpen sérült a Szerződésekben, valamint az EU 

másodlagos jogában a 2004/38/EK Irányelv által garantált 

szabad mozgáshoz való jogom az Európai Unió területén belül. 

Végül pedig sérült a román állampolgárokkal való közvetlen 

kapcsolattartáshoz való jog is, melyet a Magyar Köztársaság és 

Románia között a megértésről, az együttműködésről és a 

jószomszédságról szóló 1995-ben kötött kétoldalú szerződés 

szavatol.  

                                                      
3 Serviciului Român de Informaţii (2015): Rapoartul de activitate al Serviciului 
Român de Informaţii in anul 2014. Letöltés helye: www.sri.ro, 7-8. Letöltés ideje: 
2019.01.18. 

http://www.sri.ro/
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2. Jogorvoslat – kezdeti lépések 

 

2.1 - A nulladik lépés: Közérdekű Adatigénylések 

A határon számomra átadott Kitiltási Jegyzőkönyv semmilyen 

információval nem szolgált a beutazási tilalom jogi- és ténybeli 

alapjairól, mint ahogy az sem derül ki belőle, hogy létezik-e olyan 

felsőbb hatósági aktus, vagy bírósági végzés, melyen a 

Jegyzőkönyv alapulhat. Ahhoz, hogy a jogvédelmet fel lehessen 

építeni, először ezekben az alapvető kérdésekben kellett tisztán 

látni.  

Ennek érdekében 2018. március 20-án közérdekű 

adatigényléssel fordultam három közintézményhez is, mivel 

információ hiányában ezen a ponton nem volt tudható, hogy 

pontosan melyik hatóság is illetékes a kitiltásom körülményeiről 

részletesen tájékoztatni.4 Elsőként a Bukaresti Táblabíróság 

válaszolt a megkeresésemre, 2018. március 29-én, azzal az 

információval, hogy „nem vagyok fél a Bíróság előtti egyetlen 

eljárásban sem.” Ez a megállapítás összhangban volt a saját 

felfedezésemmel, miszerint a peres ügyekkel foglalkozó gyűjtő-

honlapon, a portal.just.ro-n nincs nyoma a nevemnek. Ezt követte 

a Határrendészet Nagyváradi Területi Igazgatóságának rövid 

tájékoztatása arról, hogy az adatigénylési kérelmemet továbbí-

tották a Központi Határrendészeti Főfelügyelőségnek Bukarest-

be. Ez volt az a harmadik szerv, mely végül meg-válaszolta az 

adatigénylési kérelmet 2018. március 30-án, illetve a válasz 

mellékleteként megküldte részemre, a március 9-re datált Kitiltási 

Határozatot (a továbbiakban „Határozat”). 

E Határozatból kiderül, hogy a román belügy olyan 

cselekedetek végrehajtásával gyanúsít, melyek a 

nemzetbiztonságról szóló 1991. évi 51 sz. törvény 3. cikke 

                                                      
4 Ugyanezen a napon levélben fordultam Románia Budapestre akkreditált 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetéhez, Marius Gabriel Lazurca-hoz, 
kérve, hogy járjon el az ügyben, annak érdekében, hogy tisztán lássak a 
kitiltásom körülményeit illetően, és élni tudjak az engem is megillető hatékony 
jogorvoslathoz való jogommal. Erre a megkeresésemre válasz nem érkezett. 

file:///C:/Users/Vivi/AppData/Local/Box/Box%20Edit/Documents/TnKROKwgEEWXWjbZasEOaA==/portal.just.ro
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értelmében, nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősülnek. A 

Határozat szerint e meg nem nevezett cselekmények „valós, 

tényleges és súlyos fenyegetést jelentenek a jogrend fenntartására és 

azon jogszerűségre, egyensúlyra, valamint társadalmi, gazdasági és 

politikai stabilitásra, amely szükséges a román szuverén, egységes, 

független és oszthatatlan nemzetállam létéhez és fejlődéséhez”. Ennek 

következtében rendelték el a Románia területére való beutazási 

tilalomra vonatkozó intézkedést, melynek hatálya 2021. március 

8-ig érvényes. 

 

2.2 - Előzetes közigazgatási panaszok 

A hatályos román jogszabályok értelmében bírósági eljárást csak 

akkor lehet megindítani,5 ha azt megelőzően a sértett fél előzetes 

panasszal él a jogait, vagy jogos érdekeit sértő közigazgatási 

aktust kibocsátó közintézménnyel szemben.6 Ennek megfelelően, 

immár a Határozat birtokában, 2018. április 9-én előzetes 

közigazgatási panasszal fordultam a Határrendészet Nagyváradi 

Területi Igazgatóságához, valamint a Központi Határrendészeti 

Főfelügyelőséghez. Előbbi esetében kérvényeztem a Jegyzőkönyv 

visszavonását vagy megsemmisítését, tekintve, hogy ez nem 

egyértelműsíti a beutazási tilalom pontos okát.7 A Határ-

rendészeti Főfelügyelőség esetében pedig kértem a március 9-ei 

Kitiltási Határozat visszavonását vagy megsemmisítését, azon az 

alapon, hogy: a) ezt a törvényes kötelezettségekkel ellentétben, 

saját hatáskörében, hivatalból (ex officio), és megelőzőleg nem 

közölte ki velem a Főfelügyelőség, csak egy közérdekű 

adatigénylésre válaszul; b) a Határozat nem mutatja be a 

beutazási tilalom részletes ténybeli és jogi alapját; c) ennek híján 

                                                      
5 Lásd: a Közigazgatási peres eljárásról szóló, utólagosan módosított és 
kiegészített, 554/2004. számú törvény 7 cikkelyének (1) bekezdését. 
6 Az esetemben mind a Határozat, mind pedig a Jegyzőkönv ilyen egyedi 
közigazgatási aktusnak minősül. 
7 A Jegyzőkönyv e tekintetben annyit említ csupán, hogy beutazási tilalomra 
vonatkozó döntés vagy azért lett elrendelve, mert nemkívánatos személy 
vagyok, vagy más, a 102/2005-ös kormányrendeleten alapuló ok miatt. 
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pedig nem bizonyítható sem az, hogy a kirótt büntetés arányos-e, 

sem pedig az, hogy a cselekedeteim tényleges és súlyos veszélyt 

jelentettek volna a nemzetbiztonságra. Továbbá, a Határ-

rendészeti Főfelügyelőségtől kérvényeztem a Jegyzőkönyv 

visszavonását vagy megsemmisítését is, tekintettel arra, hogy a 

Határozat megsemmisítése magával kell vonja a Jegyzőkönyv 

semmisségét is, hisz ez utóbbinak egyetlen jogalapját a Határozat 

konstituálja (a Jegyzőkönyv tulajdonképpen csupán a 

Határozatot végrehajtó technikai intézkedés).  

 

 

2. Érdekképviseleti és érdekérvényesítési (advocacy) lépések 

 

Nemzetközi szereplők tájékoztatására, illetve az ügybe történő 

bevonására több nyilvános lépés is született. Kronológiailag ezek 

sorát Tőkés László 2018. március 12-ei európai parlamenti 

felszólalása, illetve a rákövetkező napon kiadott közleménye 

nyitotta meg. Az EP képviselő ezekben kijelentette, hogy Dabis 

Attilának önkényes és jogfosztó kiutasítása a Ceaușescu-idők 

módszereire emlékeztet. Hozzátéve, hogy Romániában már 

kezdettől fogva hatósági zaklatásnak, retorzióknak és szankci-

óknak vannak kitéve a székely autonómiamozgalom képviselői. 

„Dabis Attila semmi törvénytelenséget nem követett el, hanem csak a 

romániai magyar nemzeti közösség jogait és érdekeit védelmezi”, 

hozzátéve, hogy Dabis egyetlen „bűne” az volt, hogy Székelyföld 

területi autonómiájának nagyköveteként képviseli a székely 

önrendelkezés ügyét a nagyvilágban, védelmezi a romániai 

magyar nemzeti közösség jogait és érdekeit.8 

A kialakult helyzetre reagálva a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) is hivatalos közleményt adott ki 2018. április 4-én, 

melyben megerősítette a külügyi megbízottat a tisztségében. E 

                                                      
8 A felszólalás teljes szövegéért lásd a www.tokeslaszlo.eu honlap, doku-
mentumok szekciójának "Felszólalás a román hatóságok magyarellenes retorziói 
tárgyában" című bejegyzését. 
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dokumentumban Izsák Balázs kijelenti, hogy az SZNT elnökeként 

újfent megbízza Dabis Attilát, hogy "az eddigiek szellemében 

változatlanul képviselje Székelyföld autonómia törekvését, nemzetközi 

kapcsolatokban, európai és más nemzetközi fórumok előtt", illetve a 

közösség érdekeit képviselve "tegye szóvá mindazokat a 

jogsértéseket, amelyek a székely közösséget érik".9 

2018. április 19-én került sor Strasbourgban az Európai 

Parlament kisebbségi ügyekkel foglalkozó frakcióközi munka-

csoportjának (Intergroup) ülésére, amely teljes egészében a 

Székely Nemzeti Tanácshoz köthető fejleményekkel foglalkozott. 

Egyrészt az SZNT által a kohéziós politika reformjával 

kapcsolatban indított európai polgári kezdeményezéssel,10 

másrészt a Dabis-féle kitiltási üggyel. Az ülésen tett meg-

állapítások folytatásaként két hónappal később június 13-án 

írásos kérdést nyújtott be az üggyel kapcsolatban az Európai 

Bizottsághoz az Intergroup 9 EP képviselő tagja,11 az alábbi 

tartalommal: 

 

- Összhangban van-e EU jogszabályaival, különös tekintettel a 

2004/38/EK rendelet 27. és 30. cikkelyeivel, hogy mindenfajta indoklás 

nélkül, a nemzetbiztonságra való hivatkozással beutazási tilalommal 

sújtsanak egy büntetlen előéletű uniós állampolgárt?  

- Mit tesz a Bizottság annak érdekében, hogy megelőzze, hogy hasonló 

esetek előforduljanak akármelyik tagállamban a jövőben? 

 

E kérdésekre 2018. augusztus 27-én érkezett meg az Európai 

Bizottság (EB) írásos válasza, Věra Jourová igazságügyért- 

                                                      
9 Lásd: Dr. Dabis Attila megbízatásának megerősítése. Székely Nemzeti Tanács 
Hivatalos Honlapja, 2018. április 4. Letöltés helye: sznt.sic.hu, letöltés ideje: 
2018.08.22. 
10 Lásd bővebben a www.nemzetiregiok.eu honlapot. 
11 Az írásos kérdést jegyző képviselők név szerint: Bocskor Andrea, Csáky Pál, 
Gál Kinga, Nagy József, Sógor Csaba, Tőkés László (magyar – valamennyien a 
Néppárti politikai csoportból), valamint Liadh Ni Riada (észak-ír - GUE/NGL 
csoport), Josep-Maria Terricabras (katalán – EFA csoport), valamint Yana Toom 
(észt – Liberális csoport). 
 

http://www.nemzetiregiok.eu/
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fogyasztóvédelemért- és a nemek közötti egyenlőségért felelős 

biztostól.12 A válasz, noha javarészt az irányadó uniós jogszabály 

rendelkezéseinek felidézéséből áll, az mégis több ponton 

iránymutatást ad a román jogalkotó számára az uniós jog 

alkalmazását és értelmezését illetően. Ugyanis már az első 

mondatában leszögezi, hogy „a 2004/38/EK irányelv értelmében a 

tagállamok közrendi vagy közbiztonsági okokból korlátozhatják az uniós 

polgárok szabad mozgását”, kihagyva a nemzetbiztonsági okokra 

való expressis verbis hivatkozást. A román hatóságok ugyan 

megpróbálhatják a kitiltási ügyet ennek megfelelően beállítani ‒ 

felvetve, hogy a közrend és közbiztonság fogalma átfedésben van 

a szóban forgó nemzetbiztonsági okokkal ‒ a tagállamok ugyanis 

„továbbra is szabadon határozhatják meg a közrend és a közbiztonság 

követelményeit nemzeti szükségleteiknek megfelelően, […] ez a 

mérlegelési jogkör azonban nem korlátlan”, és „különösen a személyek 

szabad mozgásának alapelvétől való eltéréseket kell szigorúan 

értelmezni", alkalmazva rájuk az arányossági tesztet, és felmérve, 

hogy a korlátozás valóban „kizárólag az érintett egyén személyes 

magatartásán” alapult-e, amelynek „valódi, közvetlen és kellően 

súlyos veszélyt kell jelentenie a társadalom valamely alapvető érdekére 

nézve.” E tekintetben a Bizottság hivatkozása a C-348/09. sz. 

ügyre irányadásul szolgál a román fél számára, jelezve azt is, 

hogy az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában milyen 

típusú cselekmények azok, amik olyan súlyos veszélyt jelentenek 

a társadalom egyik alapvető érdekére, hogy indokolt lehet az azt 

elkövető személy kitiltásról vagy kiutasításáról határozni.13 

                                                      
12 Az E-003187/2018-ASW számú választ lásd az Európai Parlament hivatalos 
honlapján. 
13 A P. I. v. Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid ügyben 2012. május 22-én 
hozott EU Bírósági ítélet egy előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelemre 
adott válasz volt. Az ügy P.I. olasz állampolgárnak a Németországból való 
kiutasításával volt kapcsolatos, melyet a német hatóságok kiskorú sérelmére 
elkövetett megrontás, szemérem elleni erőszak és erőszakos közösülés miatt 
határoztak el. Az illetékes német Bíróság ezen eljáráson belül azzal a kérdéssel 
kapcsolatban várt iránymutatást az Európai Unió Bíróságától, hogy 
kiutasíthatók‑e a fogadó tagállamból azok az uniós polgárok, akik, anélkül hogy 
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Az EB válasza kitér továbbá arra is, hogy a nemzeti hatóságok 

nem kötelesek a korlátozó intézkedés okait „pontosan és teljes 

egészében ismertetni”, ha ez ellentétes az állambiztonsági érde-

kekkel. Ez a kitétel azonban azért nem alkalmazandó a Dabis-

ügyben, mert az Irányelvet a román jogba átültető 102/2005-ös 

sürgősségi kormányrendelet e tekintetben kedvezőbb rendelke-

zéseket tartalmaz, márpedig az Irányelv 37. cikke értelmében az 

irányelv hatálya nem érinti a kedvezőbb nemzeti rendelke-

zéseket. A kormányrendelet 27. (7) cikk ugyanis, annyit mond ki 

csupán, hogy a szabad mozgás korlátozására vonatkozó 

döntésnek tartalmaznia kell „a pontos és teljes körű bemutatását az 

intézkedés alapjául szolgáló valamennyi ténybeli- és jogi alapnak”, 

anélkül, hogy kikötné, hogy ez nemzetbiztonsági okokból meg-

tagadható volna.14 

A nemzetközi színtéren tett lépések közé tartoznak továbbá 

azok a tájékoztató levelek, melyek nemzetközi szervezetek rele-

                                                      

bűnszervezet vagy bármilyen más bűnszövetség tagjai lennének, jogilag védett 
egyéni érdekeket – így például a nemi önrendelkezést, az életet, a szabadságot 
vagy a testi épséget – sért, rendkívül súlyos bűncselekményeket követtek el, és 
nagy a veszélye annak, hogy hasonló bűncselekmények elkövetésével 
bűnismétlőkké válnak? Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy az 
említett cselekmények viszonylatában a tagállamok dönthetnek úgy, hogy azok 
különösen súlyos veszélyt jelentenek a társadalom egyik alapvető érdekére, és 
alkalmasak arra, hogy közvetlenül veszélyeztessék a népesség nyugalmát és 
testi épségét, ennél fogva a „kényszerítő közbiztonsági okok” fogalmába 
tartozzanak. Megállapítást nyert az is, hogy az egyes polgárok személyes 
magatartása esetén a “valódi és közvetlen veszély” általában azt jelenti, hogy az 
érintett egyénnél fennáll a hajlam arra, hogy a jövőben is fenntartsa e veszélyes 
magatartását. 
14 A hasonló esetekben a körülmények ismertetésének konkrét megtagadásával 
kapcsolatban releváns jogeset az Európai Unió Bírósága C-300/11 sz. ügyben 
(ZZ kontra Secretary of State for the Home Department) hozott ítélete, melynek 
keretében a bíróság kimondta, hogy “a 2004/38 irányelv 30. cikkének (2) bekezdését 
és 31. cikkét a Charta 47. cikkének fényében úgy kell értelmezni, hogy az megköveteli, 
hogy az illetékes nemzeti bíróság gondoskodjon arról, hogy a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóság a legszükségesebbre korlátozza az ezen irányelv 27. cikke alapján hozott 
határozat alapjául szolgáló okok érintettel való pontos és teljes körű közlésének, valamint 
az ezzel kapcsolatos bizonyítékok közlésének elmaradását, valamint arról, hogy az 
érintettel mindenképpen oly módon közöljék az említett okok lényegét, amely kellően 
figyelembe veszi a bizonyítékok titkosságának szükségességét.” 
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váns tisztségviselőinek lettek kiküldve 2018. május 7-én. Ilyenek 

voltak Dunja Mijatovic, az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa, 

valamint Clement Nyaletsossi Voule az ENSZ Emberi Jogi 

Főbiztosságának Gyülekezési Szabadságért Felelős Különleges 

Jelentéstevője. Az ügyre való figyelemfelhívást (awareness raising) 

segítette a fentebb már említett svájci állampolgárságú 

kollégának/utastársnak a témába vágó tapasztalatait összegző 

vezércikke, mely Svájc vezető napilapjában a Neue Zürcher 

Zeitung-ban jelent meg 2018. május 15-én.15  

 Végezetül, 2018. május 16-án Kulcsár-Terza József, a román 

parlament képviselője írásos kérdést intézett Románia Belügy-

miniszteréhez Carmen Daniela Dan-hoz, melyben az alábbi 

felvetésekre várt magyarázatot: 

- Egyértelműsítsék, hogy milyen alapon és indokolással történt a 

kitiltás? 

- Milyen lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy helyreállítsák 

Dabis Attila jó hírnevét? 

- Ha bebizonyosodik, hogy a kitiltási folyamat nem a hatályos román, ill. 

nemzetközi szabályoknak megfelelően történt, akkor milyen lépéseket fog 

tenni annak érdekében, hogy megoldja az ügy nyomán keletkező 

nemzetközi konfliktust? 

- Az események fényében mi az álláspontja Románia schengeni övezethez 

való csatlakozásával kapcsolatban? 

 
2018. június 5-én kelt válaszában a Belügyminiszter leszögezte: 

- Románia a nemzetbiztonság érdekében szigorúan végrehajtja azokat a 

lépéseket, amelyek a terrorelhárításhoz szükséges; 

- Az ország már de facto tagja a schengeni övezetnek, sikeresen 

szavatolja az Unió külső határainak biztonságát, és ezek érdekében 

számottevő beruházásokat is tett; 

- Románia az egyik legfontosabb hozzájárulója a tagállamok közötti 

Bírósági együttműködésnek. 

                                                      
15 A cikk online változata a „Die Szekler suchen ihren Platz auf Rumäniens 
Landkarte” címmel érhető el: www.nzz.ch, letöltés ideje: 2019.03.28. 

http://www.nzz.ch/
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3. Jogorvoslat – a Keresetlevél 

 

Az ügyben a felperes védője 2018. június 18-án postázta az 

illetékes Bukaresti Táblabíróságnak a Keresetlevelet, melynek 

alperesei az előzetes közigazgatási panaszokkal összhangban a 

Központi Határrendészeti Főfelügyelőség és a Határrendészet 

Nagyváradi Területi Igazgatósága. A keresetlevél tartalma az 

alábbiakban foglalható össze: 

 

3.1 - A Határozat megsemmisítése 

Az első és legfontosabb igény a kitiltási határozatnak, mint 

törvénytelen és megalapozatlan jogi aktusnak a minél előbbi 

megsemmisítése több okból is:  

  

a) Jelentős kétely merül fel a március 9-re datált Határozat 

hitelességével és dátumával kapcsolatban. A közérdekű 

adatigénylésre adott 2018. március 30-án kelt IP 8228 sz. 

válaszának 1. b pontjában ugyanis a Határrendészeti Főfelügye-

lőség azt közölte, hogy a "Románia területére való beutazási tilalomra 

vonatkozó intézkedést 2018. március 8-án rendelték el". Felmerül tehát 

az alapvető kérdés, hogy hogyan rendelhettek el már március 

nyolcadikán egy olyan intézkedést, amely március kilencedikén 

született határozaton alapszik.  

b) A Határozatból nem derül ki, hogy milyen határidővel lehet 

jogorvoslatért folyamodni; 

c) A Határozat emellett több ponton is sérti a 102/2005-ös 

Sürgősségi Kormányrendeletben foglaltakat, hiszen: 

- A Határozatot nem közölték ki hivatalból az érintettel; 

- Nem utaltak azon konkrét cselekedetekre, melyek a 

kitiltás alapját képezték; 

- Nem demonstrálták, hogy e cselekedetek tényleges és 

súlyos veszélyt jelentenek a nemzetbiztonságra; 

- Ezek hiányában sérült a védelemhez való alapvető jog, 

hiszen így nem végezhető el az arányossági teszt sem. 
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3.2 - A Jegyzőkönyv megsemmisítése 

Ha a Határozatot megsemmisítik, akkor az azon alapuló, szintén 

törvénytelen és megalapozatlan Jegyzőkönyv is semmis, hisz ez 

utóbbi a Határozat megsemmisítésével jogalap nélkül marad. 

Nem egyértelmű továbbá a Jegyzőkönyv kibocsájtásának pontos 

indoka. 

 
3.3 - Számítógépes adatbázisból való törlés 

A keresetlevélben expressis verbis külön nevesítve van a kitiltási 

ügy jogorvoslataként ideális esetben előálló néhány tényező. 

Ilyen az a szempont, hogy Dabis Attilát töröljék a Határrendészet 

számítógépes adatbázisából, illetve, hogy a Bíróság kötelezze, 

hogy ismerjék el Dabis Attilának a Románia területére való 

belépéshez és szabad mozgáshoz való jogát. 

 
3.4 - Nem vagyoni kártérítés 

A keresetnek részét képezi egy 3000 EUR nagyságú pénzügyi 

kompenzáció is. Egyrészt az alapvető jogok sérelme miatt, így a 

szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának joga; a gyüleke-

zési jog; valamint az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog 

sérelme miatt. Másrészt azért, mert a felperes akadályoztatva van 

a munkája hatékony elvégzésében, mind a Székely Nemzeti 

Tanácsban, mind pedig a Kisebbségi Jogvédő Intézetben betöltött 

tisztsége relációjában. 

 
3.5 - Felfüggesztési kérelem 

Végezetül, a keresetlevélnek részét képezi a kitiltással 

kapcsolatos közigazgatási aktus hatályának felfüggesztésére 

irányuló kérelem, annak érdekében, hogy ne kelljen megvárni az 

ítélethozatalt a Romániába való belépéssel, hanem a per folyása 

közben már ideiglenes jelleggel be tudjon lépni az országba Dabis 

Attila. Emellett, mint az valamennyi keresetlevélben, így itt is 

szerepel az a kitétel, hogy a Bírósági eljárással kapcsolatos 

költségeket a pervesztes fél viselje. 
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4. Tárgyalások  

 

A tárgyalások során a Központi Határrendészet benyújtott a 

Bírósághoz két db államtitoknak minősülő információkat tartal-

mazó dokumentumot. Ezek közül az egyik irat minősítési szintje: 

"hivatali titok", a másiké pedig "szigorúan titkos". Ezen doku-

mentumok tartalmazzák az ismertetését azon cselekményeknek, 

melyek a román hatóságok megítélése szerint valós, tényleges és 

súlyos fenyegetést jelentettek a nemzetbiztonságra 

A hatályos romániai jogszabályok értelmében ilyen 

dokumentumoknak a védelem számára való kiközlésére csak 

büntetőperes ügyek esetében van automatizmus. Minden más 

esetben a jogi képviselőnek kell az iratbetekintési eljárás 

megindítását a Bíróságnál kezdeményezni, amely, ha megadja az 

erre vonatkozó engedélyt, akkor a Román Ügyvédi Kamarák 

Országos Szövetségén (Uniunea Națională a Barourilor din România 

- UNBR) keresztül kell közvetett módon fordulni a Minősített 

Információk Nyilvántartásával foglalkozó Nemzeti Hivatalhoz 

(Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - 

ORNISS). Ez a Hivatal dönt arról, a kérvény beérkezésétől 

számított 65 munkanapon belül, hogy engedélyezi-e az 

iratbetekintést, vagy sem. Amennyiben engedélyezi, úgy a 

bizalmas dokumentumot csak a jogi képviselő láthatja, belügyi 

megbízottak társaságában, egy, a Bíróság által megjelölt helyen. 

Arról másolat nem készíthető, illetve annak tartalmát az ügyvéd 

védencével nem oszthatja meg. Ez utóbbi kitétel sajátos módon 

lehetetleníti el a védelemhez való jog hatékony gyakorlását.  Az 

államtitkokat tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférési 

kérelmet az ügyvédi kamaránál 2018 október 22-én iktatta 

felperes jogi képviselője. A 2019 február 28-ai tárgyalást meg-

előzően, több elektronikus levél és telefonhívás után, sikerült 

megtudni az UNBR-től, hogy az ORNISS kedvező véleménye-

zésének következtében kibocsátotta a "hivatali titok"-nak minősülő 

információkat tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférési 
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engedélyt, ám az ORNISS-tól továbbra sem érkezett válasz a 

"szigorúan titkos" minősítéssel ellátott iratokkal kapcsolatosan. 

2019 február 28-án a felperes képviselője kézhez vette a 

"hivatali titok"-hoz hozzáférést biztosító engedélyt. Ugyanezen a 

napon került sor arra a tárgyalásra, ahol a bíró a felek kontra-

diktórius vitájára bocsátotta az alperesek kifogásait ‒ akik a 

második kereseti kérelemmel kapcsolatosan kérvényezték, hogy 

kerüljön megállapításra a Bukaresti Táblabíróság területi illeté-

kességének hiánya, a Központi Határrendészeti Főfelügyelőség 

passzív perbeli legitimációjának hiánya, valamint a felperes 

érdekének hiánya is ‒ és a felperes felfüggesztési kérelmét.  

A 2019 március 6-ai bírósági végzésből kiderült, hogy a 

Táblabíróság elutasította a felfüggesztési kérést mint megalapo-

zatlant, ugyanis a közigazgatási peres eljárásokról szóló 554/2004 

-es törvény 14 cikkelyének (1) bekezdése és 2 cikke-lyének (1) 

bekezdése ș) pontjának együttes értelmezése szerint felfüggesztés 

csak akkor lehetséges, amennyiben annak célja súlyos és 

közvetlen anyagi kár bekövetkeztének megelőzése (az ügyben a 

felperes által elszenvedett kár nem anyagi természetű), és az 

alperesek kifogásait egyesítette az ügy érdemi részével. 

Egy héttel a következő tárgyalás előtt a felperes ügyvéd-

jének, ismételten csak több elektronikus levél és telefonhívás 

után, sikerült megtudnia, hogy az ORNISS kedvező véleménye-

zésének következtében az UNBR kibocsátotta a "szigorúan titkos" 

minősítéssel ellátott iratokhoz való hozzáférési engedélyt is. 

Ezen engedély átvételét követően a felperes ügyvédjének 

sikerült eljutnia a Bukaresti Táblabíróság Minősített Iratok Osztá-

lyára (Compartimentul de Informații Clasificate al Curții de Apel 

București), ahol iktatta a minősített iratok megtekintésére 

vonatkozó kérést. A felperes ügyvédjének tudtára adták, hogy az 

iktatás napján nem nyerhet betekintést az iratokba, csak 

valamikor a későbbiekben, egy általuk meghatározott dátumon, 

illetőleg azt is, hogy másolatot nem készíthet a szóban forgó 

dokumentumokról, azok tartalmát, büntetőjogi felelősség terhe 
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alatt, senkivel ‒ még védencével sem ‒ oszthatja meg, és jegyzetei 

csupán az iratokban foglalt törvényi rendelkezéseket tartalmaz-

hatja. Tudomására hozták azt is, hogy amennyiben válaszolni 

kíván titkosított iratok tartalmát illetően, válaszirata nem tartal-

mazhat konkrét utalásokat, nem nevesítheti semmilyen formában 

a minősített iratokban foglaltakat, csupán törvényi, valamint 

joggyakorlati utalásokkal cáfolhatja azokat. A megtámadott 

közigazgatási aktusok alátámasztásául szolgáló ezen titkosított 

iratokba végül az érdemi vita céljából kitűzött tárgyalás előtt 

három nappal sikerült a felperes ügyvédjének betekintést 

nyernie. A 2019 április 11-ei tárgyaláson ‒ a titkosított iratokban 

foglaltakat leszámítva ‒ a felek szóban is előadták, a már írásban 

előzetesen előterjesztett, az ügy érdemére vonatkozó érveiket és 

következtetéseiket. Tekintettel, hogy sem a Táblabíróság Titko-

sított Iratok Osztálya sem pedig a peres ügyet tárgyaló bíró nem 

tudta megmondani, hogy a felperes ügyvédje hova kell beter-

jessze a titkosított dokumentumokba foglaltakkal kapcsolatos 

ellenérveit, az ítélethozatalt elhalasztottak, egy, az ezen ellen-

érvek letétele utáni, időpontra. 

Egy héttel a tárgyalás után a Táblabíróság közölte a felperes 

ügyvédjével, hogy a titkosított iratokkal kapcsolatos ellenérveit 

elküldheti postai úton, azzal a feltétellel, hogy a borítékon 

tüntesse föl, hogy az irat “szigorúan bizalmas”. A felperes 

ügyvédje, a közlési szabályoknak megfelelően, postázta a 

Táblabíróság részére a védelem ellenérveit. 

Minekutána az illetékes bíróság kétszer halasztott, 2019 

május 14-én, a romániai bíróságok honlapján közzétette az 

ügyben hozott ítéletét, melynek értelmében, mint megalapozat-

lant, elutasította mind az alperesek kifogásait mind pedig a 

felperes keresetét. Az elérhető információk alapján a Táblabíróság 

saját ítéletét véglegesnek tekinti. 

Megjegyzendő, hogy a 102/2005 sz. sürgősségi kormány-

rendelet a peres eljárás megkezdésének időpontjában lehetőséget 

nyújtott jogorvoslatra, ám ezen jogorvoslati lehetőség megszűnt 
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2018 december 28-án, amikor is a 327/2019-as törvénnyel módo-

sult a fentebb nevesített sürgősségi kormányrendelet több előírá-

sa is. Ennek ellenére, a Polgári Eljárásjogi Törvénykönyv releváns 

cikkelyeinek értelmében, ratione temporis, a régi eljárási szabályok 

hatálya alatt létrejött eljárásokra ezen jogszabályok lesznek 

továbbra is az irányadók. Ekképpen, még ha a bíróság végleges-

nek is tekinti saját ítéletét, a felperes belső jogorvoslati jogával 

továbbra is élni kíván.
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Gyeney Laura  

 

AZ UNIÓS JOG ALKALMAZÁSÁNAK KIKÉNYSZERÍTÉSE: 

A KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS (EUMSZ 258-260. 

CIKKEK) 

 

 

1. A kötelezettségszegési eljárás mechanizmusa az uniós jog 

alkalmazásának érvényesítésében 

 

Az Unió alapítószerződéseinek rendelkezései az uniós jog 

végrehajtásáról igen lakonikusak. Ezek közül kiemelendő az 

EUSz. 4. cikk (3) bekezdésében foglalt lojalitási vagy más 

elnevezéssel hűség klauzula. Az ebben foglalt lojális együtt-

működés elve értelmében, az Unió és a tagállamok kölcsönösen 

tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő 

feladatok végrehajtásában.1 A tagállamok a Szerződésekből, 

illetve az Unió intézményeinek intézkedéseiből eredő kötele-

zettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a 

megfelelő általános vagy különös intézkedéseket, illetve tartóz-

kodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az 

Unió célkitűzéseinek megvalósítását. A tagállamok tehát köte-

lesek betartani az uniós jogszabályokat, és megsértésük esetén 

felelősség terheli azokat. Az Unió működése ugyanis elsősorban 

a tagállamok jogkövető magatartásától függ. A tagállami jogsértő 

magatartások egyrészt veszélyeztethetik az integrációs célok 

megvalósulását, továbbá, amint azt a jelen konferencia tárgya is 

jól tükrözi, sérthetik az egyén uniós jogszabályokon alapuló 

jogait. Az uniós jog megfelelő alkalmazásának minden egyes 

                                                      
1 Az uniós hűség elvéről lásd bővebben: Varjú Márton: Az uniós jog, mint a 
tagállami rendszerek kerete: https://hpops.tk.mta.hu/uploads/files/Varju_ 
EU_jog_mint_a_ta_jogrendszerek_kerete.pdf, letöltve: 2019.05.02 
 

https://hpops.tk.mta.hu/uploads/files/Varju_%20EU_jog_mint_a_ta_jogrendszerek_kerete.pdf
https://hpops.tk.mta.hu/uploads/files/Varju_%20EU_jog_mint_a_ta_jogrendszerek_kerete.pdf
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elmulasztása azzal jár, hogy a polgárok elesnek az európai 

jogszabályok szerint őket megillető jogoktól és előnyöktől. 2 

Alapvető fontosságú tehát olyan mechanizmusok beépítése 

az uniós jogrendszerbe, amely az uniós jog tagállamok általi 

betartatását szolgálják, olyan szereplőkkel, akiknek feladata a jog 

kikényszerítése.3 Az egyik ilyen mechanizmus a tagállamok 

szerződésből eredő kötelezettségeinek betartását biztosító kötele-

zettségszegési eljárás, amelynek célja tehát, a tagállamok jog-

követő magatartásának kikényszerítése az Európai Bizottság, ill. 

végső soron az Európai Unió Bíróság útján.4 Miért van erre 

szükség?  

                                                      
2 Ahogy az a Bizottság uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2017. évi 
jelentésében is szerepel, az uniós jog hatékony alkalmazásával garantálható, 
hogy mind a polgárok, mind a vállalkozások élvezhessék az európai 
jogszabályok előnyeit. Hiszen bármilyen gondosan készítenek is elő és alkotnak 
meg egy jogszabályt, annak hatékonysága lényegében annak végrehajtásától 
függ. A 2017. évi jelentésből kiderül, hogy a folyamatban lévő 
kötelezettségszegési ügyek száma kismértékben (5,91%-kal) csökkent az előző 
évhez képest, ennek értékéből némiképp levon, hogy 2016-ban ötéves csúcson 
volt az ügyek száma. 2017-ben a Bizottság 716 új kötelezettségszegési eljárást 
indított. 2016-hoz képest, amikor 986 ilyen eljárás indult, ez 27%-os csökkenést 
jelent. A Bizottság emellett 275 indokolással ellátott véleményt is kiadott 2017-
ben, ami szintén alatta marad a 2016. évi 292 esetnek. Ami pedig a már 
folyamatban lévő eljárásokat illeti, 2017 végén összesen 1559 kötelezettség-
szegési eljárás volt folyamatban, ami 6%-os csökkenést jelent a 2016. évi adathoz 
(1657 ügy) képest. 2017-ben a mobilitás és a közlekedés, a környezetvédelem, a 
pénzügyi stabilitás, a szolgáltatások, valamint a tőkepiacok voltak azok a 
szakpolitikai területek, amelyeken a legtöbb kötelezettségszegési eljárás indult. 
Lásd: A Bizottság 2017. évi éves jelentése az európai uniós jog alkalmazásának 
nyomon követéséről, COM (2018) 540. Letöltés helye: http://ec.europa.eu, 
letöltés ideje: 2019.05.02.  
3 Blutman László: Az európai unió joga a gyakorlatban. Budapest: HVG Orac. 2014, 
294. 
4 Nem lehet ugyanakkor eleget hangsúlyozni, hogy az egyéni jogsérelmek 
orvoslására a leghatékonyabb fórum maga a tagállami hatóság, ill. bíróság. 
Tekintve, hogy a nemzeti bíróságok képviselik az első szintet az Unió 
jogrendjében, ők vannak a legjobb helyzetben az uniós jog megsértése speciális 
eseteinek kivizsgálására. Mindig a nemzeti bíróságokon fog múlni tehát, hogy 
a kötelezettségszegés hatásait orvosolják. Horváth Zsuzsanna – Mohay Ágoston 
– Pánovics Attila – Szalayné Sándor Erzsébet: Európai Közjog 2. Elektronikus 
oktatási segédanyag, PTE ÁJK. 2016. 25-26. 
 

http://ec.europa.eu/
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Az EU intézményrendszerében az uniós szervek tipikusan 

nem rendelkeznek a tagállamok szintje alatti dekoncentrált 

közigazgatási szervekkel, amelyek az uniós jog alkalmazását 

közvetlenül kikényszeríthetnék. Így az uniós szabályok 

tagállamok általi végrehajtását egy, a tagállamokra is kötelező 

döntési kompetenciával rendelkező bírói fórum segítségével 

kényszerítik ki, amelyhez maga a „Szerződések Őreként” 

emlegetett Európai Bizottság nyújtja be a keresetet. 

Az EUMSz 258. és 260. cikkeiben szereplő kötele-

zettségszegési eljárások felhatalmazzák az Európai Bizottságot,5 

hogy az fellépjen a tagállamok jogsértéseivel szemben. Ennek 

keretében a Bizottság felhívja az állam figyelmét a jogsértésre, s 

miután lehetőséget adott, hogy az kifejtse véleményét a 

jogsértésről, a Bíróság elé utalhatja az ügyet. A Bizottság így 

annak megállapítását kérheti a Bíróságtól, hogy egy tagállam nem 

tett eleget a Szerződésekből, vagy valamely uniós jogi aktusból 

fakadó kötelezettségeinek.6 

  

„Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő 

valamely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről indokolással ellátott 

véleményt ad, miután az érintett államnak lehetőséget biztosított 

észrevételei megtételére. Ha az érintett állam a Bizottság által 

meghatározott határidőn belül nem tesz eleget a véleményben 

foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.”7 

 

Ilyen keresetet az EUMSz 259. cikke szerint előterjeszthetnek 

maguk a tagállamok is, de ez rendkívül ritka.  
                                                      
5 Az EUSz 17. cikke értelmében a Bizottság gondoskodik az elsődleges és 
másodlagos uniós jog alkalmazásáról, és felügyeli - az Európai Unió 
Bíróságának ellenőrzése mellett - az uniós jog alkalmazását. 
6 A Bizottságnak az uniós jog végrehajtásának ellenőrzésére nem áll rendelke-
zésére külön intézményrendszer, e feladatát általános adminisztrációja útján 
látja el. Horváth – Mohay – Pánovics – Szalayné 2016 i.m., 23. 
7 EUMSz 258. cikk. A Lisszaboni szerződés módosította a korábbi rendelkezést, 
azáltal hogy kiterjesztette annak hatályát mindkét Szerződésre (EUMSz, EUSz) 
a pilléres szerkezet eltörlésének eredményeként. 
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„Bármely tagállam az Európai Unió Bíróságához fordulhat, ha 

megítélése szerint egy másik tagállam a Szerződésekből eredő valamely 

kötelezettségét nem teljesítette.”8 

 

A Bizottsággal szemben a tagállamoknak ugyanis nincs olyan 

kötelezettségük, hogy a többi tagállam vonatkozásában őrködje-

nek az uniós jog betartatása felett. Mégis, bizonyos esetekben 

érdekük fűződhet ahhoz, hogy maguk járjanak el a jogsértő 

tagállammal szemben. Ez az eljárás azonban ‒ mint fent 

említettük ‒ rendkívül ritka,9 hiszen amennyiben egy tagállam 

észleli, hogy a jogsértés az ő érdekeivel is szemben áll, értelem-

szerűen tájékoztatja az Európai Bizottságot a jogsértésről,10 amely 

ezt követően nagy valószínűséggel megindítja majd a 258. cikk 

szerinti eljárást. Itt szükséges megjegyezni ugyanakkor, hogy az 

eljárás megindítása a Bizottság diszkrecionális döntési jogkörébe 

tartozik, azaz utóbbi elviekben szabadon dönthet arról, 

megindítja-e az eljárást vagy sem.11 Mindezidáig összesen hat 

olyan eljárás indult az EUMSz. 259. cikke alapján, amelyben végül 

kereset benyújtására is sor került, ezért az alábbiakban a 258. cikk 

szerinti eljárásra koncentrálunk majd. A 259. cikk szerinti eljárás 

vonatkozásában azonban érdemes megemlíteni a magyar 

vonatkozású Sólyom ügyet,12 amelyet a Magyar Köztársaság 

indított Szlovákiával szemben, mivel álláspontja szerint a Szlovák 

                                                      
8 EUMSz 259. cikk 
9 A 259. cikk szerinti eljárásban az eljárást indítani kívánó tagállam nem 
fordulhat közvetlenül a Bírósághoz. Mielőtt egy tagállam keresetet nyújt be egy 
másik tagállam ellen, a kérdést a Bizottság elé kell terjesztenie, amely egyfajta 
közvetítőként eljárva lehetőséget biztosít mindkét félnek álláspontja kifejtésére. 
Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a tagállam által felhozott vádak 
megalapozottak, akkor ő maga átveheti az ügyet és kibocsáthatja az 
indokolással ellátott véleményét. Ez esetben is a cél az, hogy elkerüljék a 
tagállamok közti pert, ami egy igen radikális lépésnek számít. 
10 Példaképp a magyar kormány Marianne Thyssen foglalkoztatásért és szociális 
ügyekért felelős uniós biztoshoz fordult, hogy indítson kötelezettségszegési 
eljárást Ausztria ellen az új osztrák családtámogatási szabályozás miatt. A 
Bizottság ez alapján meg is indította az eljárást Ausztria ellen.  
11 A Bizottság nem vonható felelősségre, ha végül nem indít eljárást.  
12 Magyarország kontra Szlovák Köztársaság, C-364/10, ECLI:EU:C:2012:630   
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Köztársaság visszaélés-szerűen alkalmazta az uniós jogot, amikor 

hatóságai 2009. augusztus 21-én megtagadták Sólyom László 

köztársasági elnök belépését annak területére. 

Végül, az EUMSZ. 260. cikke arra ad lehetőséget, hogy 

amennyiben a tagállam nem tesz eleget magában a Bíróság 

ítéletében foglaltaknak, a Bizottság ismét a Bírósághoz forduljon, 

amely pénzügyi szankció kiszabására is javaslatot tesz.  

 

„Ha a Bizottság megítélése szerint az érintett tagállam nem teszi meg az 

Európai Unió Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges 

intézkedéseket, a Bizottság – miután a tagállamnak lehetőséget 

biztosított észrevételei megtételére – az Európai Unió Bíróságához 

fordulhat. A Bizottság meghatározza az érintett tagállam által fizetendő 

átalányösszeg vagy kényszerítő bírság összegét, amelyet az adott 

körülmények között megfelelőnek ítél. Ha az Európai Unió Bírósága 

megállapítja, hogy az érintett tagállam nem tett eleget az ítéletében 

foglaltaknak, a tagállamot átalányösszeg vagy kényszerítő bírság 

fizetésére kötelezheti.”13 

 

A kötelezettségszegési eljárás, mint a fentiekből láthatjuk, azért 

bír különös jelentőséggel, mert e mechanizmus úgy biztosítja az 

uniós jog érvényesülését, hogy a tagállamok ‒ a nemzetközi 

közjog hagyományos eszköztárával ellentétben ‒ nem kénysze-

rülnek a más tagállamok jogsértéseivel szembeni közvetlen 

fellépésre, hosszú távon elkerülve ezzel az uniós jog, ill. szerve-

zetrend széttöredezését. 14  

 

 

 

                                                      
13 EUMSz. 260. cikk (2) bekezdés 
14 A más tagállamok jogsértéseivel szembeni közvetlen fellépés ugyanis „a 
nemzetközi jog hagyományos rendszerében általában hosszadalmas, 
politikailag terhes és nem egyszer bizonytalan kimenetelű eljárásban ölt testet, 
esetleg a viszonosság meglehetősen nyers eszközének igénybevételét jelenti.” 
Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer, 2015, 
387.o. 
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2. Az eljárás általános menetének felvázolása 

 

A 258. cikkben foglalt kötelezettségszegési eljárásnak alapvetően 

két szakasza van, egy peren kívüli és egy peres szakasza.  

A peren kívüli (adminisztratív, vagy más néven igazgatási) 

szakaszt követheti a bírói szakasz. Az első, azaz a peren kívüli 

szakasz célja az érintett tagállammal való egyeztetés lefolytatása 

abból a célból, hogy a tagállam belássa és orvosolja a 

kötelezettségszegést, újraértékelje a pozícióját és jogkövető 

magatartást tanúsítson. A pert megelőző szakasz ugyanakkor 

nem csupán egy formális eljárási kötelezettség. A Bizottság 

ugyanis a per során kötve van az adminisztratív szakaszban 

felhozott kifogásokhoz, indokokhoz. A perelt tagállamok 

pergátló kifogásaikban épp emiatt gyakran hivatkoznak a pert 

megelőző eljárási hibákra, így különösen, hogy a pert megelőző 

eljárásban szereplő indokok eltérnek a keresetben foglaltaktól. 

Ezt követően indul a peres szakasz, méghozzá a 

Bizottságnak az érintett tagállam ellen benyújtott keresete 

alapján, ahol a cél annak megállapítása történt –e jogsértés. Ez egy 

objektív szakasz, ahol a Bíróság azzal a kérdéssel mi vezette a 

Bíróságot a jogsértő magatartásra nem foglalkozik. A 258. cikk 

alapján évente kb. 900 eljárás van folyamatban, de a peres szakba 

csak az ügyek töredéke (kb. 10 %) jut, nagyrészt a tagállami 

kötelezettségek időközbeni teljesítése, kisebb részt a panaszok 

megalapozatlanság miatt.  

E ponton szükséges említést tenni a 2008-ban életre hívott 

EU pilot projektről, amely nagyban elősegíti az ügyek korai 

lezárását. Célja, hogy az uniós jog megsértésének felmerülése 

esetén, még a kötelezettségszegési eljárások megindítása előtt a 

Bizottság és a kérdéses tagállam közti együttműködés keretében 

hatékony párbeszéddel tisztázható legyen a jogi és a ténybeli 

helyzet, azaz az érintettek mihamarabb megoldást találjanak az 

uniós jog alkalmazásával kapcsolatos problémára. A strukturált 

párbeszéd szigorú határidőkkel folyik, a Bizottsághoz beérkező 
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és onnan a tagállamok felé továbbított panaszokra, ill. a Bizottság 

saját kezdeményezésre vizsgált kérdésekre jellemzően 10 héten 

belül tájékoztatást kell adnia a tagállamnak, amely által még 

hatékonyabbá válik a felmerült jogsértések ténybeli és jogi 

hátterének tisztázása. 

 

 

3. A tagállami kötelezettségszegést megalapozó jogsértések 

 

Mint azt a bevezetőben láthattuk, a tagállami szervek általános 

kötelezettsége abban összegezhető a lojalitási klauzula alapján 

(EUSz. 4. cikk (3) bek.), hogy biztosítaniuk kell az uniós jog 

hatékony érvényesülését.15 Ez az általános kötelezettség az egyes 

állami szervekre lebontható, konkrét kötelezettségeket foglalhat 

magában, függően attól, hogy azok mely hatalmi ág keretében, ill. 

az igazgatás mely szintjén tevékenykednek.16  

A Bíróság már igen korán kimondta, hogy „egy tagállam 169. 

cikk (jelenleg 258. cikk) szerinti felelőssége fennáll, bármelyik állami 

szerv cselekménye vagy mulasztása okozza is a kötelezettség megsértését, 

ideértve az alkotmányosan független szerveket is.”17 

A következőkben csak a legtipikusabb jogsértéseket 

vesszük számba. Az egyik leggyakoribb esetköre a kötele-

zettségszegési eljárásnak, az irányelvek átültetésére szolgáló 

tagállami intézkedések határidőre történő közlésére (notifikáció) 

vonatkozó kötelezettség elmulasztása. Ez az eset akkor áll fent, 

amikor a tagállam nem értesíti időben a Bizottságot az irányelvet 

átültető intézkedéseiről, ezzel lényegében megnehezítve utóbbi 

számára az átültetés megfelelőségének vizsgálatát.  

                                                      
15 Blutman i.m. 295.o. 
16 Nem említve azon sajátos, ugyancsak konkrét kötelezettségeket tartalmazó 
rendelkezéseket, amelyek a Szerződések egyéb részeiben fellelhetőek, és 
amelyek ismertetése szétfeszítené a cikk kereteit, így azok bemutatásától 
eltekintünk. 
17 C-77/69, Bizottság kontra Belgium, ECLI:EU:C:1970:34, 15. pont. 
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Épp az értesítési kötelezettség gyakori elmulasztása vezette 

a tagállamokat egy új rendelkezés beiktatására a Lisszaboni 

Szerződéssel. Az EUMSz. 260. cikk (3) bekezdése értelmében a 

Bizottság a jogalkotási eljárásban elfogadott irányelvek átültetésé-

ről szóló tagállami közlés elmaradása miatt indított eljárásokban 

már a kereset benyújtásakor meghatározhatja az érintett tagállam 

által fizetendő átalányösszeg, vagy kényszerítő bírság mértékét. 

A második tipikus esetkör a megfelelés hiánya, amikor is 

egy tagállam jogalkotása nem felel meg az uniós jogalkotás 

követelményeinek, tekintve, hogy az uniós joggal ellentétes belső 

jogi rendelkezést fogad el vagy tart hatályban. 18  

Végül, a konferencia tárgya szempontjából kiemelkedő 

jelentőséggel bír az uniós jog helytelen alkalmazása, mint amely 

szintén megalapozhatja a kötelezettségszegés megállapítását.19 

Így az uniós joggal ellentétes közigazgatási gyakorlat,20 vagy a 

tagállami bíróságok ítélkezési gyakorlatában megjelenő jogalkal-

                                                      
18 A Bizottság 2017. évi jelentése szerint, a késedelmes átültetéssel kapcsolatos 
lezáratlan ügyek száma Belgium, Ciprus és Portugália esetében volt a 
legmagasabb, Olaszország, Dánia és Magyarország esetében pedig a 
legalacsonyabb. Az uniós jog nem megfelelő átültetését és/vagy helytelen 
alkalmazását illetően a tavalyi évben Spanyolország, Olaszország és 
Németország jegyezte a legtöbb folyamatban lévő ügyet, míg összességében a 
legkevesebbet Dánia könyvelhette el magának. 
19 A tagállami kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésében a Bizottságot 
vitathatatlanul az uniós jog megfelelő alkalmazásának ellenőrzése állítja a 
legnehezebb feladat elé. Egyrészt ez rendkívül érzékenyen érinti a tagállamokat, 
másfelől tényleges felügyeleti funkció ellátására kialakított intézményesült 
mechanizmusok híján a Bizottság eszközei e tekintetben rendkívül 
korlátozottak, csak ad hoc módon érkező jelentésekre támaszkodhat. 
Rendszeres információs forrásként csak a jogszabályok által megkövetelt 
időszakos jelentések szolgálnak, amelyek azonban sok esetben hiányosak vagy 
meg sem érkeznek. A Bizottság így főként az állampolgároktól beérkező 
panaszok, vagy a Parlament Petíciós Bizottsága útján szerez tudomást a 
jogsértésekről. 
20 A tagállam közigazgatási szervei olyan egyedi közigazgatási határozatot 
hoznak vagy intézkedést tesznek, mely ellentétes az uniós joggal. Ide tartozik 
példaképp az az eset, amikor a holland hatóságok Thaiföldről jogellenesen nagy 
mennyiségű manióka-szállítmányt engedtek be az országba csökkentett 
vámmal. C-96/89, Bizottság kontra Hollandia, ECLI:EU:C:1991:213 
 



Gyeney Laura: Az uniós jog alkalmazásának kikényszerítése 

75 

mazás is kötelezettségszegés megállapításához vezethet.21 A 

tagállami bíróságoktól elvárt, hogy az uniós jogot alkalmazzák, 

márpedig ha nem ezt teszik, az uniós jog nem képes érvényre 

jutni, megsértve ezzel a szerződésből fakadó kötelezettségeket. A 

Bizottság kontra Olaszország ügy22 volt az első EUB döntés, 

amikor is a Bíróság a kötelezettségszegési eljárásban a tagállam 

jogsértését bírósági ítélkezési gyakorlat miatt állapította meg. Az 

ügy fókuszában a közösségi joggal ellentétesen beszedett adók 

visszatérítési rendje állt, amely kapcsán az EUB már korábban 

megállapította, hogy Olaszország jogsértő gyakorlatot folytat. 

Olaszország módosította ugyan az uniós joggal ellentétes 

törvényi szabályozást, azonban a tagállami bíróságok, köztük a 

Legfelsőbb Semmítőszék mégis a korábbi gyakorlat szerint jártak 

el.  Az ügy kapcsán hozott határozat rámutat arra, hogy pusztán 

egyes bírói ítéletek alapján nem nyerhet megállapítást a tagállam 

jogsértése, ugyanakkor jelentős bírói értelmezés esetén, amit a 

legfelsőbb bíróság is helybenhagy, már annál inkább. Az EUB 

szerint, „[...] az elszigetelt, vagy teljesen ellenkező irányt követő 

ítélkezési gyakorlatban kisebbségi álláspontot képviselő, vagy akár a 

nemzeti legfelsőbb bíróság által hatályon kívül helyezett bírósági 

határozatok nem vehetők figyelembe. Nem ez a helyzet egy olyan jelentős 

bírói értelmezés esetén, amelyet a nemzeti legfelsőbb bíróság nem cáfolt 

meg, sőt, meg is erősített.”23 

A fenti EUB gyakorlat később megerősítést nyert a Bizottság 

kontra Spanyolország ügyben,24 amelyben előbbi deklarálta, 

hogy számottevő bírósági jogértelmezés, amelyet a felsőbíróság 

nem vet el, vagy éppenséggel megerősít, megvalósíthatja az 

EUMSz. 258. cikke szerinti kötelezettségszegést.  

                                                      
21 A Bíróság szerint, az uniós joggal ellentétes tagállami bírósági ítéletek arra 
utalnak, hogy az alkalmazandó nemzeti szabályok nem egyértelműek, így nem 
biztosítják az uniós jognak megfelelő jogalkalmazást. 
22 C-129/00, Bizottság kontra Olaszország, ECLI:EU:C:2003:656.  
23 Lásd uo. 32. pont 
24 C- 154/08, Bizottság kontra Spanyolország, ECLI:EU:C:2009:695 
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Mi több, a Bíróság már több előzetes döntéshozatali eljárásban 

megállapította, hogy a nemzeti bíróságok uniós joggal ellentétes 

döntései megalapozhatják a tagállamok magánszemélyekkel 

szemben fennálló kártérítési felelősségét.25  

A fentiekből láthatjuk tehát, hogy a kötelezettségszegést a 

tagállam bármely szerve okozhatja. A tagállamot kell perelni akár 

a jogalkotó aktusaiért, akár azok mulasztásáért, vagy ha bíróságai 

szándékosan figyelmen kívül hagyják az uniós jog alkalmazását.26 

Sőt, olyan testületek cselekményeiért is felelősségre vonható, 

amelyek közjogi jellemzőkkel ugyan nem rendelkeznek, de 

működésük felett állami szerv gyakorol felügyeletet.27 

 

 

4. Hogyan jut a Bizottság tudomására a kötelezettségszegés? 

 

A Bizottság számos módon szerezhet tudomást a kötelezettség-

szegésről. Nyilvánvaló a helyzet, ha az irányelvek átültetésére 

szolgáló tagállami intézkedések határidőre történő közlésére 

vonatkozik a mulasztás. A második lehetséges kör, amikor 

magánszemélyek, így tagállami állampolgárok vagy honos 

gazdasági társaságok, civil szervezetek által a Bizottsághoz 

benyújtott panasz alapján indul az eljárás. 

A panaszosnak nem kell formálisan igazolnia az érdekeltsé-

gét, sem azt, hogy a jogsértés közvetlenül és személyében érinti. 

Ha panasz útján indul az eljárás,28 a panaszt minden esetben 

iktatnia kell a Bizottság Főtitkárának.  A panasz beérkezését köve-

tően ezt 15 napon belül írásban vissza kell igazolni a panaszos-

nak. A Bizottságnak szabad mérlegelési joga van a tekintetben, 

                                                      
25 C-224/01, Köbler ügy, ECLI:EU:C:2003:513, C-173/03, Traghetti del 
Mediterraneo ügy, ECLI:EU:C:2006:391 
26 C-30/77, Regina kontra Bouchereau, ECLI:EU:C:1977:172 
27 C-249/81, Bizottság kontra Írország, ECLI:EU:C:1982:402.  Az ír terméktanács 
teljesen önálló társaság volt, ugyanakkor a tagállam határozta meg a költség-
vetését, tagságát és céljait. 
28 A panaszt írásban, postai úton vagy e-mailben kell benyújtani az internetről 
is letölthető formanyomtatványon. 
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hogyan reagál a panaszra, de 12 hónapon belül el kell döntenie, a 

panasz alapján felszólító levél kibocsátásával megindítja-e az 

eljárást a tagállammal szemben, vagy lezárja az ügyet. Mielőtt 

erről döntene, értesíti a panaszost és közli a lezárás szándékának 

indokait. Erre a panaszos reagálhat, amely hatására termé-

szetesen változhat a Bizottság álláspontja. Ha a panaszos úgy ítéli 

meg, hogy panaszát a Bizottság nem kezelte kellő körül-

tekintéssel, az Európai Ombudsmanhoz fordulhat.  A fent emlí-

tett szigorú eljárási garanciák ‒ az évezredfordulót követően ‒ 

épp az Ombudsman-hoz benyújtott azon panaszok eredménye-

ként kerültek lefektetésre, amelyek a Bizottság nem megfelelő 

eljárását kifogásolták.29  

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a panaszeljárás csak 

közvetett jogérvényesítési mechanizmus.30 A panaszos tehát 

szorgalmazhatja az eljárás megindulását, de ezzel lényegében 

véget is ér a szerepe, hiszen a kötelezettségszegési eljárásban már 

nem vehet részt, az iratokba nem tekinthet be, eljárási cselek-

ményeket nem végezhet. Egyedül arra van lehetősége, hogy a 

Bizottság eljárásával szemben panaszt terjesszen elő a fentiek 

szerint. 

Végül elképzelhető, hogy a Bizottság saját hivatali 

szervezetének munkatársai útján szerez tudomást a tagállami 

jogsértésről (ex officio). Az uniós jogszabályok alkalmazásáról 

szóló jelentésekből, sajtóhírekből, tagállami hivatalos lapokból 

mind információkhoz juthat a Bizottság arról, hogy a tagállamok 

betartják-e a közösségi jogot. Elég gyakori esetkör továbbá, hogy 

az Európai Parlamenthez beérkező petícióból értesül a Bizottság 

a jogsértésről, amint arról a konferencia során még lesz szó. 

                                                      
29 A Bizottság a fentiekre tekintettel 2002-ben egy közleményben rögzítette a 
kötelezettségszegési eljárásban a panaszossal való kapcsolattartás rendjét. Az 
Ombudsman számon is kéri a közleményben foglaltakat a Bizottságon.  Ezt a 
közlemény került korszerűsítésre 2012-ben „Az uniós jog alkalmazása 
tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítése című bizottsági 
közlemény” címmel. COM 2012 0154 
30 Kende Tamás - Szűcs Tamás- Jeney Petra: Európai közjog és politika. Wolters 
Kluwer. 2017, 567. 



I. Változó jogi keretek, eltérő jogalkalmazás  

78 

5. Az eljárás adminisztratív szakasza 

 

Mint az fent már említésre került, a kötelezettségszegési eljárás 

adminisztratív szakaszának a célja, hogy a tagállamnak 

lehetősége legyen a jogsértés helyrehozására, illetve, hogy az ügy 

bírói szakba kerülése előtt az a saját védelmére felhozható érveit 

a Bizottság elé terjessze. Az igazgatási szakasz további 

jelentősége, hogy a felek ennek során határozzák meg pontosan 

az ügy tárgyát. Ez egyfajta eljárási garanciát is jelent, hiszen, ha a 

Bizottság később úgy dönt, hogy a Bírósághoz fordul, a kereseti 

kérelemben foglaltak nem haladhatják meg az adminisztratív 

eljárás során a tagállammal szemben megfogalmazott 

kifogásokat.31   

Ebben a szakaszban a Bizottság elsőként informálisan 

tájékozódik az érintett tagállamnál és kéri, hogy az adjon 

tájékoztatást a felmerült jogsértéssel érintett jogszabály, gyakorlat 

tartalmáról, jellegéről. Ennek során tisztázhatók az esetleges 

jogsértés körülményei. Az informális tájékozódás mindig a 

tagállam valamely szervéhez címzett megkeresés útján történik, 

így a Bizottság nem feltétlenül a legmagasabb szinten, a tagállam 

kormányának címzett levélben kér tájékoztatást.  

Az adminisztratív szakasz első formális aktusa a felszólító 

levél küldése. Amennyiben ugyanis a Bizottság a kötelezettség-

szegési eljárás formális megindítása mellett dönt,32 hivatalos 

felszólítást küld a tagállamnak, amelyben főszabályként két 

hónapos határidőt tűz a tagállamnak észrevételei megtételére. A 

felszólító levélnek pontosan meg kell határoznia, hogy melyek 

azok az uniós kötelezettségek, amelyek sérelme miatt a Bizottság 

a tagállam ellen eljárást kíván indítani, ill. tartalmaznia kell 

minden védekezéshez szükséges elemet. A felszólító levél így 

egyben kijelöli a jogvita kereteit, tekintve, hogy a később 

                                                      
31 C- 158/94 Bizottság kontra Írország 
32 A 258. cikk szerinti eljárás formálisan eme felszólító levél kézhezvételével 
kezdődik. 
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kibocsátott indoklással ellátott véleménynek, ‒ amely az 

adminisztratív szakasz második formális aktusa ‒ ugyanazon 

jogsértésen kell alapulnia. 

Amennyiben a Bizottság szerint ‒ a tagállami nem kielégítő 

válaszok fényében ‒ a jogsértés továbbra is fennáll, a Bizottság 

indoklással ellátott véleményt bocsát ki. A Bizottság ebben már 

teljes részletességgel leírja a jogsértést és megjelöli az indokokat, 

amely alapján arra jutott, hogy kötelezettségszegést követett el a 

tagállam, valamint felsorolja az intézkedéseket, amelyeket 

utóbbinak meghatározott határidőn belül meg kell tennie, hogy 

megszüntesse a jogsértést. A tagállamnak szintén két hónap áll 

rendelkezésére, hogy az indokolt véleményre reagáljon, vagy az 

abban foglaltaknak megfeleljen.  

Az indoklással ellátott vélemény a későbbi kereset 

benyújtásának alapja, mind formai, mind tartalmi szempontból 

egyfajta előfeltétele.  A kereset így nem alapozható olyan kifogás-

ra, mely az indokolt véleményben nem fogalmazódott meg.33 A 

kereset tehát nem haladhatja meg az abban foglaltakat, csak 

pontosíthatja, esetleg szűkítheti azt.34 A tagállamok épp ezért, ‒

mint azt fent már jeleztük ‒ igen gyakran élnek pergátló 

kifogással, ha a peren kívüli szakaszban foglalt indokok eltérnek 

a keresetben foglaltaktól.  Ez esetben a Bíróság ebben a részében, 

mint elfogadhatatlant el fogja utasítani a keresetet. A peren kívüli 

szakasz célja ugyanis, hogy a tagállamok élhessenek a Bizottság 

által tett kifogásokkal szembeni védekezéshez való joguk-

kal,35azon túl persze, hogy a tagállamoknak lehetőséget kínál a 

jogsértő magatartás kiigazítására. 

 

 

 

 

                                                      
33 C-157/91 Bizottság kontra Hollandia 
34 C- 203/03 Bizottság kontra Ausztria 
35 C-293/05 Bizottság kontra Belgium 
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6. A peres szakasz 

 

A Bizottság a tagállam válasza, annak hiánya vagy a tagállami 

intézkedés elmaradása miatt dönthet úgy, hogy az EUB előtt 

eljárást kíván indítani. A Bizottság tehát teljesen szabadon 

mérlegel, megindítja-e az eljárást, e tekintetben nem vonható 

felelősségre.   

Ahogy azt fent láthattuk, a bírósági eljárás keretében az 

EUB elsőként az adminisztratív szakasz jogszerű voltát vizsgálja, 

azaz, hogy nem történt-e annak során lényeges eljárási hiba. A 

258. cikk alapján perelt tagállamok példaképp sokszor 

hivatkoznak pergátló kifogásként arra, hogy a Bizottság nem 

adott ésszerű határidőt számukra valamely intézkedés 

megtételére.36  Csak ezt követően tér rá az érdem vizsgálatára. A 

jogsértés megállapítása céljából a Bizottságnak valamennyi tény-

beli adatot és jogi hivatkozást elő kell terjesztenie, azaz minden 

esetben rá hárul a bizonyítási teher. Ugyanakkor mivel a tagállam 

a Bizottság számára ‒ a lojalitási klauzulából fakadóan ‒ a tag-

állami helyzet megismeréséhez szükséges tényeket köteles ren-

delkezésre bocsátani, azaz megfelelő tájékoztatással segíteni a 

Bizottság munkáját,37 a bizonyítási teher ténylegesen átkerül 

magára a tagállamra is.  

Az anyagi jogi védekezés tekintetében a tagállamok 

mozgástere szűk: nem hivatkozhatnak belpolitikai nehézségekre, 

                                                      
36 Ez történt a Bizottság kontra Belgium esetben is, amely fókuszában a 
közösségi tisztviselők által a helyi adók megfizetésének kötelezettsége alóli 
mentesség kérdése állt.  Néhány belga helyi önkormányzat ugyanis a helyi adó 
alól csak akkor adott mentesítést, ha az ott élők nyilvántartásba vétetik 
magukat, ugyanakkor az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről 
szóló jegyzőkönyv alapján a közösségi tisztviselők a munkahelyükön 
mentesültek a helyi népesség-nyilvántartásba való bejelentkezés alól. A 
Bizottság tehát ezt a gyakorlatot kifogásolta, és hosszas levelezés után 15 napos 
határidőt adott a kérdéses gyakorlat kiküszöbölésére. Belgium pergátló 
kifogásként hivatkozott az ésszerűtlenül rövid határidőre. 
37 C- 304/02, Bizottság kontra Franciaország, ECLI:EU:C:2005:444 
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saját alkotmányos előírásaikra,38 a másik tagállam jogsérté-

sére,39arra hogy a megsértett közösségi jog maga is jogsértő 

jelleggel bír.40 Nem hivatkozhatnak továbbá az átültetés összetett 

jellegére,41 pénzügyi vagy adminisztratív nehézségre,42 a jog-

alkotási folyamat elhúzódására, avagy hogy az uniós jog 

megfelelő átültetés nélkül is érvényesül, ill., hogy a jogsértés nem 

idéz elő érdemi érdeksérelmet.  Az a tény tehát, hogy az eljárás 

ideje alatt a tagállam erőfeszítéseket tesz a jogsértés kiküszö-

bölésére, önmagában nem alkalmas a felelősség alóli mentesü-

lésre, tekintettel az eljárás objektív jellegére.43  Amennyiben tehát 

a Bizottság bizonyítani tudja a jogsértést és eljárási szempontból 

is mindent helyén valónak talál, a tagállam lényegében nem tudja 

kimenteni magát a jogsértés ténye alól.44 

 

 

7. Az ítélet és annak joghatása 

 

Ha a Bíróság a Bizottság keresetének helyt ad, megállapítja a 

kötelezettségszegést.  Az alperes tagállamot marasztaló ítélet 

megállapító, azaz deklaratív jellegű. A Bíróság az indoklással 

ellátott véleményben adott határidőre állapítja meg a jogsértés 

fennállását, vagy annak hiányát. Elképzelhető, hogy a jogsértés a 

                                                      
38 C- 100/77, Bizottság kontra Olaszország, ECLI:EU:C:1978:78 
39 C- 163/99, Bizottság kontra Portugália, ECLI:EU:C:2001:189 
40 A tagállam főszabályként nem hivatkozhat olyan uniós jogi rendelkezés 
jogellenességére, amely tekintetében az EUMSz 263. cikk alapján lehetősége lett 
volna semmisségi eljárást indítani. C- 404/00, Bizottság kontra Spanyolország, 
ECLI:EU:C:2003:373 
41 C- 495/08, Bizottság kontra Egyesült Királyság, ECLI:EU:C:2009:699 
42 C- 375/02, Bizottság kontra Olaszország, ECLI:EU:C:2004:500 
43 Ahogy a Bíróság a 301/81 számú Bizottság v Belgium határozatában is 
kimondta: „…a Szerződés 169. (jelenleg EUMSz 258.) cikkén alapuló kereset 
megengedhetősége a kötelezettségszegés objektív megállapításától függ, és nem az 
érdekelt tagállam részéről fennálló bármilyen tétlenség vagy szembenállás 
bizonyítékán.” ECLI:EU:C:1983:51, 8. pont. 
44 A Bíróság 2017-ben 17 ítéletet hozott az EUMSz 258. cikke alapján, és ezek 
mindegyikében a Bizottságnak adott igazat. 
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kereset benyújtását követően megszűnik. A Bizottság ez esetben 

visszavonhatja a keresetet, e tárgyban azonban szabad mérlege-

léssel bír. Ennek oka, hogy a tagállami jogsértés miatt a nemzeti 

bíróságok előtt, az állam kártérítési felelősségének megállapítása 

érdekében indított eljárások esetében a kártérítési igény 

jogalapjának bizonyítását elősegíti, ha a tagállam jogsértését a 

Bíróság már megállapította, azaz a tárgyban születik egy 

megállapító ítélet. 

Az ítélet soha nem rendelkezik a jogsértés megszüntetése 

érdekében teendő lépésekről. A tagállamnak ugyanakkor az 

EUMSz 260. cikk (1) bekezdése értelmében haladéktalanul és 

mindent meg kell tennie a jogsértés megszüntetése érdekében.45 

Az érintett államnak tehát orvosolnia kell a kötelezettség-

szegést.46 

A Maastrichti Szerződést megelőzően a tagállami 

kötelezettségszegést megállapító ítélet figyelmen kívül hagyá-

sának nem volt komoly szankciója. A Bizottságnak az ítélet 

végrehajtásának kikényszerítésére csupán egy újabb kötele-

zettségszegési eljárás állt rendelkezésére, amelyben kérte az ítélet 

végrehajtása elmulasztásának megállapítását. Ez azonban erősen 

hátráltatta a belső piac fejlődését, hiszen nem volt kellőképpen 

biztosított a közösségi jog érvényesülése. Így szükségessé vált a 

Bíróság ítéletei végrehajtásának pénzügyi szankcióval való 

ösztönzése, méghozzá átalányösszeg vagy pénzügyi bírság 

megfizetésére kötelezés formájában.  Így a jelenlegi vonatkozó 

szerződéses rendelkezés, az EUMSz 260. cikk (2) bekezdése 

értelmében, ha a tagállam nem tesz eleget a Bíróság ítéletének a 

Bizottság határidő tűzésével felhívhatja a tagállamot az ítélet 

végrehajtására. A felhívás előtt a 258. cikkben foglaltakhoz 

hasonlóan lehetőséget ad arra, hogy a tagállam megtegye 

észrevételeit. Ha utóbbi ennek ellenére sem teljesíti az ítéletben 

foglaltakat, a Bizottság átalányösszeg vagy kényszerítő erejű 

                                                      
45 C-48/71, Bizottság kontra Olaszország, ECLI:EU:C:1972:65 
46 C-24/80 és 97/80, Bizottság kontra Franciaország, ECLI:EU:C:1980:107 
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bírság kiszabását javasolja a Bíróságnak, amely lehetőséggel az 

élhet is. 

Az átalányösszeg a kötelezettségszegést megállapító ítélet 

és az EUMSz. 260. cikk szerinti eljárásban hozott „második ítélet” 

között fennálló jogsértést hivatott utólag szankcionálni egyszeri, 

büntető jellegű, meghatározott pénzösszeg kifizetési kötele-

zettségének formájában. A kényszerítő bírság ezzel szemben a 

továbbra is fennálló jogsértés mielőbbi orvoslásának kikénysze-

rítését szolgálja oly módon, hogy a tagállam a meghatározott 

időszakra vonatkozóan előre megállapított bírságösszeget köteles 

folyamatosan fizetni, amíg az első ítéletnek eleget nem tesz.47 

Relatíve korán felmerült a kérdés, hogy a kétféle pénzügyi 

szankciót a Bíróság kumuláltan is kiszabhatja-e?  A Bíróság a 

Bizottság kontra Franciaország ügyben a két szankció eltérő 

céljára mutatott rá.48 Ebben az ügyben bár a Bizottság – korábbi 

gyakorlatával összhangban - kényszerítő bírság kiszabását indít-

ványozta, a Bíróság kényszerítő bírságot és átalányösszeget 

egyaránt kiszabott az alperes tagállamra. „Míg a kényszerítő 

bírság kiszabása különösen arra tűnik alkalmasnak, hogy 

ösztönözze a tagállamot, hogy a lehető legrövidebb időn belül 

szüntesse meg az olyan kötelezettségszegést, amely ilyen 

intézkedés hiányában folytatódna, addig az átalányösszeg 

kiszabása inkább az érintett tagállam kötelezettségei végrehajtása 

elmulasztásának a magán és közérdeket érintő következményei-

nek értékelésén alapul, különösen, ha a kötelezettségszegés az azt 

először megállapító ítélet óta tartó hosszú időszakon keresztül 

tartósan fennállt.”49 A Bíróság szerint ugyanis az EUMSz 260. 

(korábbi EKSz 228.) cikk (2) bekezdésében, a kiszabható pénzügyi 

szankciók összekapcsolására szolgáló „vagy” kötőszó nem csak 

                                                      
47 A jogsértéssel kapcsolatos átalányösszeget akkor is kiszabhatja a Bíróság, ha 
az ítélet meghozatala előtt a tagállam megszünteti a jogsértést, figyelemmel a 
jogsértő állapot fennállásának időtartamára. 
48 C-304/02, Bizottság kontra Franciaország, ECLI:EU:C:2005:444 
49 Uo. 81- 83. pontok 
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vagylagosságot, hanem halmozódást is kifejezhet. Hangsúlyozta 

továbbá, hogy nem köti őt a Bizottság keresetében megjelölt 

szankciófajta, sem annak összege.  

A Bizottság 2005-ös közleményében tette közzé azokat a 

szempontokat,50 amelyek alapján javaslatot tesz a szankció 

mértékére. Ebben jelezte, hogy az EUMSz. 260. cikk alapján 

benyújtandó kereseteiben általában egyaránt kérni fogja 

kényszerítő bírság kiszabását a második ítélet meghozatalának 

napjától számított minden késedelmes napra vonatkozóan, ill. 

átalányösszeg kiszabását a kötelezettségszegést megállapító első 

ítélet és az EUMSz. 260. cikk alapján hozott ítélet meghozatala 

közötti időszakra. A közlemény szerint a napi bírságot a jogsértés 

súlya, annak időtartama, a jogsértést megállapító ítélettől eltelt 

hónapok száma és a tagállamtényező szorzata alapján kell 

kiszámítani, míg az átalányösszeg kiszámítása a jogsértés súlya, 

időtartama és a tagállamtényező szorzata alapján történik.51 

A fenti szankciók kiszabásának végrehajtására nincs külön 

eljárás, így amennyiben a tagállam annak nem tesz eleget, a 

Bizottság csupán a kiszabott szankciók összegének megfelelő, a 

tagállamnak más jogcímen járó kifizetéseket függesztheti csak fel 

a fizetési kötelezettség teljesítéséig.  

                                                      
50 A Szerződés 228. cikkének alkalmazásáról szóló Bizottsági Közlemény. SEC 
(2005)1658/1 
51 A Bizottság az említett számításhoz használt adatok aktualizálásáról szóló 
2010. évi közleményében megállapította, hogy ezeket a makrogazdasági 
adatokat az infláció és a GDP alakulásának a figyelembevételével évente ki kell 
igazítani. Jelenleg a C/2018/5851 számú „a kötelezettségszegési eljárások keretében 
a Bizottság által a Bíróságnak javasolt, rögzített összegű és kényszerítő bírságok 
meghatározásához használt adatok aktualizálása” című bizottsági közleményben 
foglalt számadatok az irányadóak. OJ C 340, 24.9.2018, p. 2–4. 
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Gyeney Laura 

 

AZ EURÓPAI OMBUDSMAN ÉS A PETÍCIÓS JOG ÁLTAL 

BIZTOSÍTOTT JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

 

1. Az Európai Ombudsmanhoz fordulás joga 

 

Az Európai Ombudsmanhoz fordulás joga olyan egyéni 

panaszjog, amely arra hivatott, hogy közelebb hozza a polgárok-

hoz az uniós intézményrendszert. Az Európai Ombudsman 

intézményének létrehozásáról a Maastrichti Szerződés rendel-

kezett, amely intézmény az uniós közigazgatásban elszenvedett 

sérelmek orvoslását szolgálja az EU intézményei és szervei ellen 

irányuló panaszokat kivizsgálása útján.1  

Az Európai Ombudsman jogosult az Unió bármely 

polgárától vagy valamely tagállamban lakóhellyel, ill. székhellyel 

rendel-kező személytől az uniós intézmények, szervek, vagy 

hivatalok, ügynökségek tevékenysége során felmerülő visszássá-

gokra (maladministration) vonatkozó panaszokat átvenni és 

amennyiben azokat megalapozottnak tartja, vizsgálatot indítani. 

Az Európai Ombudsmanhoz való panasz benyújtására és 

kivizsgálására vonatkozó jogalapot az EUMSz 24. cikkén túl,2 az 

EUMSz 228. cikke biztosítja. 3 Az Ombudsmanhoz benyújtható 

                                                      
1  A Törvényszék a bírói út igénybevételének egy lehetséges alternatívájaként 
definiálta az intézményt: „… az Ombudsman intézményével a Szerződés a közösségi 
bíróság előtti keresetindítás helyett választható eljárás lehetőségét biztosította az Unió 
polgárai számára ahhoz, hogy érdekeiket megvédjék. Ez a választható bíróságon kívüli 
eljárás különleges szempontokat elégít ki, és nem szükségszerűen szolgálja ugyanazt a 
célt, mint a bírósághoz benyújtott kereset...” T-140/04 Adviesbureau Ehcon BV v 
Bizottság, ECLI:EU:T:2005:321, 83. pont. 
2 „Minden uniós polgárnak joga van a 228. cikkben intézményesített ombudsmanhoz 
fordulni.” EUMSz 24. cikk 
3 „A bármely uniós polgártól vagy valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő 
okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személytől érkező, az uniós 
intézmények, szervek vagy hivatalok—kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében 
eljáró Európai Unió Bíróságát—tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságokra 
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panaszokra vonatkozó szabályok az EUMSz fenti rendelkezései 

mellett az Európai Parlament eljárási szabályzatában, a Parlament 

erre vonatkozó határozatában (Alapokmány),4 valamint az ennek 

alapján kibocsátott ombudsmani végrehajtási rendelkezésekben 

találhatók. E jogosítvány az Alapjogi Charta 43. cikkében is 

megerősítésre került.  

 

 

2. Az Európai Ombudsmani tisztség elnyerése, az Ombuds-man 

feladatköre 

 

Az Ombudsmant az Európai Parlament választja meg, az EP 

képviselők megválasztását követően, velük megegyező idő-

tartamra, ‒ amennyiben funkciója nem szűnik meg időközben ‒ 5 

évre.5 Tisztsége megújítható. Európai Ombudsman csak uniós 

állampolgár lehet, ugyanakkor a jogszabályok nem rögzítik a 

jogvégzettség elengedhetetlen voltát, aminek alapján akár nem 

jogvégzett személy is betöltheti ezt a pozíciót. Az első választásra 

1995-ben került sor. A hivatalt jelenleg a 2013-ban megválasztott, 

majd az EP választásokat követően 2014 decemberében 

újraválasztott Emily O’ Reilly tölti be. Ez idáig mindig olyan 

személyeket választottak a hivatal élére, akik korábban nemzeti 

ombudsmanként kellő tapasztalatot szereztek az intézmény 

működéséről.6 Az Ombudsman független szerv, nem 

                                                      

vonatkozó panaszok átvételére az Európai Parlament által megválasztott ombudsman 
jogosult. Az ombudsman kivizsgálja a panaszokat, és erről jelentést készít.” 
EUMSz.228. cikk (1) bek. 
4 Az Európai Parlament 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozata (1994. 
március 9.) az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és 
általános feltételekről (HL L 113., 1994.5.4., 15–18. o.) 
5 Az ombudsman feladatai megszűnhetnek a Bíróság általi felmentéssel és 
lemondással. Egyrészt az ombudsmant a Bíróság az Európai Parlament 
kérelmére felmentheti, ha már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeknek vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el és önként nem 
mondott le. 
6  Jacob Söderman finn ombudsmanként tevékenykedett kinevezése előtt, míg 
Nikoforos Diamandouros az európai tisztség betöltése előtt az első görög 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:31994D0262
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kérhet/kaphat utasítást és évente egyszer jelentést nyújt be 

munkájáról az Európai Parlamentnek.  

Az Ombudsman feladata, hogy fogadja az uniós 

intézmények és más szervek tevékenysége során felmerülő 

hivatali visszásságokkal kapcsolatos egyéni panaszokat, és 

amennyiben azokat megalapozottnak találja, vizsgálatokat 

folytasson le. Nem avatkozhat be bírósági eljárásokba, de jelezheti 

a hatóságoknak, ha eljárása során bűncselekmény gyanúját 

észleli. Ez esetben a kérdéses ország EU képviseletén keresztül 

kapcsolatot létesít a tagállami hatóságokkal. 

A lehetséges panaszosok köre, mint láttuk igen széles, az 

kiterjed a harmadik országbeli polgárokra, vagy akár a jogi 

személyekre is. Mi több, a petíció benyújtásával szemben, itt nem 

szükséges, hogy a panaszos személyesen is érintett legyen 

a hivatali visszásságban, vagy, hogy bármilyen külön 

érdekeltsége legyen az ügyben. A panasz benyújtható postán 

vagy akár e-mail útján is. Az ombudsmani vizsgálatra nem csak 

panasz nyomán, hanem európai parlamenti képviselő 

indítványára is sor kerülhet. Az Ombudsman emellett hivatalból 

(ex officio) is folytat vizsgálatokat. A panasz az arra alapot adó 

tényeknek a panaszt benyújtó személy tudomásra jutásától 

számított két éven belül, és csak azután nyújtható be, hogy az 

érintett intézménynél a megfelelő közigazgatási lépéseket a 

panaszos megtette és az eredménytelen volt (előzetes meg-

keresés).   

Az Ombudsman saját meghatározása szerint ‒ amelyet egy 

1997-es jelentésében tett közzé ‒ hivatali visszásság abban az 

esetben történik, ha egy közjogi szerv elmulasztja a rá vonatkozó 

szabálynak vagy elvnek való megfelelést. Ez magában foglalja az 

alapvető jogok sérelmét, a diszkriminációt, a megfelelő 

ügyintézés elvének megsértését, a hivatali visszaélést, válaszadás 

elmulasztását, hiányos tájékoztatást, az információk elhallgatását, 

                                                      

ombudsman volt. Emily O’ Reilly pedig Írország első női ombudsmanja volt, 
korábban újságíróként tevékenykedett. 
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az indokolatlan késedelmet. A helyes hivatali magatartás az 

Ombudsman szerint tehát a jogszabályoknak, jogelveknek, 

alapjogoknak való megfelelést jelenti. Ezen túlmenően az uniós 

szervnek szolgálatkésznek kell lennie, biztosítania kell a meg-

felelő bánásmódot és a teljes körű joggyakorlás lehetőségét – tehát 

a jogellenesség szükségszerűen hivatali visszásságot jelent, de a 

hivatali visszásság nem jelent szükségszerűen jogellenességet. 

Az Ombudsman továbbá elfogadta a helyes hivatali 

magatartások európai kódexét, amely az Alapjogi Chartában 

foglalt megfelelő ügyintézéshez való jog (41. cikk) jelszava alatt 

igyekszik útmutatást kínálni az uniós tisztviselők számára a 

nagyobb hatékonyság, átláthatóság és elszámoltathatóság 

céljából.7 A legtöbb panasz az Európai Bizottság munkáját érinti, 

főként az átláthatóság, így az információkhoz és a 

dokumentumokhoz való hozzáférés tárgyában. 

 

 

3. Az ombudsmani vizsgálat  

 

3.1 - A panasz átvétele, befogadhatósága, hatásköri kérdések 

Ami magát az eljárást illeti, az Ombudsman a panasz átvételét 

követően értesíti a panasszal érintett intézményt vagy szervet,8 

illetve a lehető leghamarabb értesíti a panasz benyújtóját az 

ügyben tett intézkedéseiről. Mielőtt azonban bármilyen további 

lépést is tenne az ügyben, elsőként dönt a panasz 

elfogadhatóságáról (határidő korlát, előzetes megkeresés 

                                                      
7 A 41. cikk értelmében, mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió 
intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és 
ésszerű határidőn belül intézzék. Ez magában foglalja mindenkinek a jogát arra, 
hogy az őt hátrányosan érintő egyedi intézkedések meghozatala előtt 
meghallgassák, hogy a személyére vonatkozó iratokba a bizalmas adatkezelés-
hez, illetőleg a szakmai és üzleti titokhoz fűződő jogos érdekek tiszteletben 
tartása mellett betekintsen, továbbá az igazgatási szervek azon kötelezettségét, 
hogy döntéseiket indokolják. 
8 A panasz esetében fontos, hogy egyértelműen kitűnjenek azok az adatok, 
amelyek alapján a hivatal az első lépéseket meg tudja tenni. Alapvető követel-
mény, hogy beazonosíthatóak legyenek az érintettek. 
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követelménye), és arról, hogy rendelkezik-e a szükséges 

hatáskörrel az eljárás lefolytatásához. 

A panasz ugyanis csak is az arra alapot adó tényeknek a 

panaszt benyújtó személy tudomásra jutásától számított két éven 

belül, illetve csak azután nyújtható be, hogy az érintett 

intézménynél a megfelelő közigazgatási lépéseket megtette és az 

eredménytelen volt. 

Ami pedig a hatásköri kérdést illeti, az Ombudsman 

kizárólag az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok 

tevékenysége során felmerülő panaszok kapcsán járhat el.9 Így, az 

nem rendelkezik hatáskörrel a tagállamok nemzeti, regionális 

vagy helyi közigazgatásán belül felmerülő hivatali visszásságok 

kivizsgálására.10 Amennyiben az adott ügyben már korábban 

vizsgálatot folytatott le az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, 

                                                      
9 Így az irányulhat akár a Szerződések által létrehozott szervek (pl.: Gazdasági 
és Szociális Bizottság) tevékenységére vagy épp a Szerződések értelmében 
jogszabályok által létrehozott szervekére (pl.: Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség), de semmiképpen nem irányulhat a tagállamok szervei által 
megvalósított hivatali visszásságra, még akkor sem, ha uniós jogalkalmazással 
állnak összefüggésben. 
10 A beérkezett panaszok jelentős része még mindig a tagállami intézmények 
által elkövetett visszásságok kivizsgálására irányul, amit hatáskör hiányában ily 
módon el kell utasítani. 
Az Ombudsman ez alapján 2006-ban elutasított egy olyan panaszt, ami egy a 
Bizottság és a Leuveni Egyetem között létrejött szerződés alapján finanszírozott 
EU független alapjogi szakértői hálózata által kiadott szakmai véleményre 
irányult (a panasz azt sérelmezte, hogy a vélemény szerint meggyőződéstől 
függetlenül abortusz elvégzésére lehet kötelezni az orvosokat). Ugyanakkor 
elfogadta az Európai Védelmi Ügynökség irányában benyújtott panaszt egy 
megpályázott, de elutasított pozícióval kapcsolatban, ez esetben ugyanis a 
Tanács fennhatósága alatt álló szervről volt szó. Amennyiben nem elfogadható 
a panasz, az Ombudsman arra törekszik, hogy a panaszos beleegyezésével azt 
továbbítsa más illetékes szervnek, ha az lehetséges. Ennek során szorosan 
együttműködik a tagállami ombudsmanok-kal az Ombudsmanok Európai 
Hálózatán keresztül, illetve a SOLVIT-tal. Utóbbi, az uniós országok 
közigazgatási hatóságai által nyújtott szolgáltatás, amelyet a Bizottság hozott 
létre, azok megsegítése érdekében, akik a helyi hatóságok által akadályoztatva 
vannak belső piaci jogaik gyakorlásában. Lásd bővebben: http://ec.europa.eu/ 
solvit/what-is-solvit, letöltés ideje: 2019.05.02. 
 

http://ec.europa.eu/%20solvit/what-is-solvit
http://ec.europa.eu/%20solvit/what-is-solvit
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akkor az Ombudsman el fogja utasítani a vizsgálat lefolytatását, 

hacsak nem merült fel időközben új bizonyíték. 

Nem tartozik hatáskörébe továbbá az igazságszolgáltatás 

ellenőrzése sem, így a Bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe 

sem avatkozhat be, valamint nem kérdőjelezheti meg a bírósági 

határozatok megalapozottságát.11 Annak megítélésére, hogy a 

Bíróság igazságszolgáltatási hatáskörében járt-e el, maga az 

Európai Bíróság hivatott dönteni. Amennyiben tehát a panaszos 

a panasz benyújtását követően, vagy azzal egyidejűleg keresetet 

nyújt be (mivel önmagában e lehetőséget nem zárja ki a panasz 

Ombudsmanhoz történő benyújtása) – az Ombudsmannak le kell 

zárnia az ügyet. Nem bírálhat felül bírósági határozatot sem, 

vagyis nem indíthat eljárást olyan panasszal kapcsolatban, 

amellyel kapcsolatban a bíróság már eljárt és döntött. 

Ha a panasz nyilvánvalóan alaptalan, vagy csekély mértékű 

visszásságra vonatkozik, esetleg az adott intézmény mindent 

megtett a helyzet orvoslása érdekében, akkor az Ombudsman 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a panaszt, és értesíti a panaszost 

erről. Az esetek túlnyomó részében sikerül békés keretek között 

rendezni az ügyet és nem kerül sor vizsgálat lefolytatására. Az 

Ombudsmannak egyébként is kötelessége, hogy először békés 

megoldást keressen a panaszos megelégedésére. 

 

3.2 - Vizsgálat lefolytatása és annak eredménye 

Ha az Ombudsman mégis indokoltnak tartja a vizsgálat 

lefolytatását, első lépésben továbbítja az érintett szervnek vagy 

intézménynek és felkéri, hogy általában 3 hónapon belül adjon 

választ (dokumentumokhoz való hozzáférés esetén ettől 

rövidebb, 2 hónapos határidő áll rendelkezésre). 

Az uniós intézmények és szervek kötelesek a vizsgálat 

során rendelkezésre bocsátani minden szükséges információt, az 

Ombudsman panasz betekintési joggal rendelkezik, illetve az 

uniós intézmények dolgozóinak szükség esetén tanúvallomást 

                                                      
11 Eljárhat ugyanakkor a Bíróság feltételezett hivatali visszássága ügyében 
például egy versenyvizsgával kapcsolatosan. 
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kell tenniük. Amennyiben a panaszos az ellenkezőjét nem kéri, az 

Ombudsman nyílt eljárást folytat és a panaszos bármikor 

betekinthet a keletkezett iratokba (ez alól természetesen vannak 

bizonyos kivételek). 

Ha a vizsgálat eredményeként az Ombudsman hivatali 

visszásságot tár fel, a következőképpen zárulhat az eljárás, 

hangsúlyozva, hogy előbbi mindig békés megoldásra törekszik. 

Amennyiben a sérelem orvosolható jellegű, megpróbál 

megegyezést létrehozni a felek között. Sok esetben az azonnali 

bocsánatkérés elég a panaszos megnyugtatására. Erről volt szó 

abban az ügyben is, amikor egy ír panaszos azért fordult az 

ombudsmanhoz, mert a Tanács angolul válaszolt neki. A Tanács 

elismerte, hogy a gael nyelven írt e-mailre angolul válaszolt, 

amiért elnézést kért, illetve ismét elküldte válaszát gael nyelven 

is. Azt is megígérte, hogy a jövőben az ír kérelmekre ugyanazon 

a nyelven fog válaszolni. Az ombudsman tehát igyekszik 

mediátorként eljárni el, amit egyébként az „európai ombudsman” 

kifejezésnek bizonyos nyelvekre való fordítása is tükröz, így pl. 

olaszul „mediatore europeo”.12 

Kisebb jelentőségű, egyedi, de már nem orvosolható 

sérelem esetén az ügyet kritikai észrevétellel zárja le, így a 

visszásságra „rámutatva” próbálja meg elkerülni, hogy az a 

jövőben bármely intézménynél vagy szervnél megismétlőd-

hessen, illetve megerősíti a panaszost abban, hogy panasza 

indokolt volt. 

Amennyiben súlyos/ és vagy általánosítható visszásságról 

van szó, vagy utólagos nyomon követésre van szükség, formális 

ajánlást tesz az érintett intézménynek, és felkéri, hogy három 

hónapon belül adjon részletes véleményt arról. Ha a véleményt 

nem tartja megfelelőnek, vagy az intézmény visszásság meg-

szüntetésre irányuló vállalásai nem kielégítőek, esetleg az nem 

                                                      
12 Friedery Réka: Az európai ombudsman az Európai Unió intézményi világá-
ban. Doktori értekezés, Győr. 2009, 151. 
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követi az ajánlástervezetben foglaltakat, az Ombudsmannak 

lehetősége van az EP-hez benyújtott különjelentés elkészítésére.  

Az Ombudsman ilyenkor abban bízik, hogy a helyzet 

rendezéséhez a Parlament felhasználja politikai erejét: vagyis a 

Parlament határozatában elfogadhatja az Ombudsman ajánlását, 

és felszólíthatja az érintett intézményt vagy szervet az ügy 

rendezésére. A különjelentés tehát az Ombudsman utolsó lépésé-

nek tekinthető az ügyben, amikor az érintett intézmény politikai 

megítélése forog „kockán”.13  

Az Ombudsman által lefolytatott vizsgálatoknak és az általa 

tett megállapításoknak ugyan „határozat” a megnevezése, de 

nincs jogi kötőereje sem az intézmény, sem a Parlament irányába, 

azaz lényegében soft law aktusok. Utóbbi maga határoz, hogyan 

reagál a határozatra, jelentésre. Az Ombudsman éves munkájáról 

jelentést nyújt be a Parlamenthez. 

Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon az 

Ombudsman aktusai megtámadhatók-e az EUB előtt, másképp 

fogalmazva maga az Ombudsman vajon sérthet-e jogot.  Erre 

válaszként szolgál a Lamberts v. European Ombudsman ügy,14 

amelyben a felperes kártérítésért perelte az Ombudsmant, azzal 

indokolva, hogy az panaszát nem megfelelően kezelte és ezzel 

neki kárt okozott. Az Ombudsman védekezésében előadta, 

miszerint a kereset nem megengedhető, tekintve, hogy aktusai 

nem bírnak kötelező erővel, továbbá, hogy tevékenysége felett az 

Európai Parlament gyakorol felügyeletet, így a bírósági kontroll 

kettős felügyeletet eredményezne. A Törvényszék (korábban 

Elsőfokú Bíróság) elutasította a fenti érveket. Indoklásában úgy 

fogalmazott, miszerint a megsemmisítési eljárás ‒ ahol az aktus 

jogi természete meghatározó jelentőséggel bír ‒ és a kártérítési 

kereset két önálló eljárás, így a kereset megengedhető.15 

                                                      
13 A legelső ilyen jelentést az Ombudsman 1997-ben nyújtotta be a 
Parlamentnek, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel volt 
kapcsolatos. 
14 T-209/00, Frank Lamberts v. European Ombudsman, ECLI:EU:T:2002:94 
15 Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga. Wolter Kluwers. 2010, 124. 
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Az M v. European Ombudsman ügyben a Bizottság magas 

rangú tisztviselője perelte az Ombudsmant,16 amiért az név 

szerint említette az interneten a vizsgálatot lezáró határozatában. 

Az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy valóban nem volt 

szükség a felperes nevének említésére, így kárt okozott a felperes 

szakmai jó hírének megkérdőjelezésével. 

 

 

4. A Bizottság és az Európai Ombudsman kapcsolata 

 

A Bizottság legfontosabb feladata, hogy az a Szerződések őreként 

előmozdítsa a jogállamiság megvalósulását. Így az Ombudsman 

egyrészt szükség esetén továbbítja a panaszt a Bizottságnak, 

másrészt kivizsgálja a Bizottság elleni panaszokat, amennyiben 

azok megfelelnek az elfogadhatósági kritériu-moknak. A 

statisztikák alapján a befogadható panaszok 70%-a az Európai 

Bizottsággal szemben kerül benyújtásra. Ennek az lehet a 

magyarázata, hogy a Bizottság az a fő európai intézmény, amely 

leggyakrabban kerül közvetlen kapcsolatba az uniós polgárokkal. 

1997-ben az európai ombudsman saját kezdeményezésű 

vizsgálatot indított a Bizottságnak a kötelezettségszegési 

eljárásával összefüggésben. Az ex officio vizsgálatot azért tartotta 

időszerűnek, mert sok olyan panaszt kapott, amelyben a 

Bizottság − mint a Szerződés őre − tevékenységének adminisz-

tratív eljárását panaszolták be. A Bizottsággal szemben benyújtott 

panaszok főképpen a Bizottság által kezelt panaszok feldolgo-

zásának elhúzódását, az eljárás konkrét stádiumára vonatkozó 

információnyújtást és az indoklás elmaradását (amennyiben a 

Bizottság úgy vélte, hogy a tagállam nem sértette meg a közösségi 

jogot) panaszolták be. 

Az Ombudsman nem sokkal később ismét visszatért a 

Bizottság által garantált eljárási jogok kérdésére. Az ún. 

                                                      
16 T-412/05 M v European Ombudsman, ECLI:EU:T:2008:397 
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Thesszaloniki-Metro ügye17 vizsgálatának lezártakor azt ajánlotta 

a Bizottságnak, hogy fontolja meg egy világos, egyértelmű eljárási 

kódex elfogadását, ami rögzítené a jogsértési eljárások 

panaszainak kezelési módját és menetét. Az Ombudsman 

ajánlása eredményeként, nem sokkal később megszületett a 

közösségi jog megsértésének tekintetében a panaszossal való 

viszonyról szóló bizottsági közlemény.18A Bizottság a fentiekre 

tekintettel 2002-es közleményben19 rögzítette a kötelezettség-

szegési eljárásban a panaszossal való kapcsolattartás rendjét. A 

közlemény a Bizottság és a Bizottsághoz közösségi jogsértés 

panaszával forduló személy kapcsolatát rendezi. Az ombudsman 

soft law-ként útmutatóként használja fel azt a Bizottsággal 

szemben benyújtott panaszok vizsgálatainál. Az Ombudsman 

számon is kéri a közleményben foglaltakat a Bizottságon.  Ez a 

közlemény került korszerűsítésre 2012-ben „Az uniós jog 

alkalmazása tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás 

korszerűsítése című bizottsági közlemény” címmel.20 

 

 

5. A petíciós jog 

 

A petíciós jog politikai jellegű jog, amely lehetővé teszi, hogy az 

uniós polgárok az Európai Parlamenthez benyújtott kéréseikkel 

és panaszaikkal valamilyen politikai, társadalmi vagy egyéb 

érdeküket érvényesítsék az Európai Unió hatáskörébe tartozó 

kérdések kapcsán. Az EUMSz 24. cikke értelmében minden uniós 

                                                      
17 Makedoniko Metro and Michaniki AE v Elliniko Dimosio ügy, C- 57/01 ügy, 
mely fókuszában egy szabálytalanul lefolytatott közbeszerzési eljárás állt. 
Ennek kapcsán a panaszos kérte a Bizottságtól az eljárás lefolytatását, amely 
azonban lezárta az ügyet. A panaszos szerint a döntés indoklása nem megfelelő 
és ellentmondásos volt, a meghallgatáshoz való jogát pedig a Bizottság 
megsértette, mert az ügy lezárása előtt nem élhetett vele. 
18 Friedery Réka 2009 i.m. 159-160. 
19 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és az Európai 
Ombudsmannak a közösségi jog megsértésének tekintetében a panaszossal 
folytatott kapcsolattartásról. COM (2002) 141.  
20 COM (2012) 0154 
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polgárnak joga van az őt személyében közvetlenül érintő és az 

Unió tevékenységi körével összefüggő ügyekben petíciót 

benyújtani az Európai Parlamenthez.21 A petíciós jog különösen 

azért fontos, mert erősíti a Parlament ellenőrző szerepét és 

hozzájárul a demokráciadeficit csökkentéséhez, azáltal, hogy a 

polgárok problémáikkal közvetlenül az EP-hez fordulhatnak, 

amely meghallgatja őket (mivel a probléma megoldásában a 

Parlament legtöbb esetben csak közvetítőként jár el).22 A petíció 

benyújtásához való jogot immár az Alapjogi Charta 44. cikke is 

rögzíti.23 

Petíciót ugyanakkor nem csak az uniós polgárok 

nyújthatnak be, hanem minden valamely tagállamban 

lakóhellyel, ill. létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező 

személy. A petíció benyújtható egyénileg vagy csoportosan. A 

petíció befogadhatóságát az Európai Parlament Petíciós 

Bizottsága vizsgálja meg, amelynek alapvetően két feltétele van. 

Így mindenekelőtt, hogy a petíció benyújtóját közvetlenül érintse 

az ügy, másrészt, hogy az az Unió tevékenységi területére 

vonatkozzon. Így, a petíció nem csupán az Unió intézményeinek 

tevékenységét érintheti, hanem kiterjedhet a tagállamok 

intézkedéseire is, amennyiben azok összefüggésbe hozhatók az 

Unió tevékenységi körével. A Petíciós Bizottság a gyakorlatban e 

két feltételt nagyon szélesen értelmezte, lényegében csak a 

tagállamok tisztán belső ügyei képezték a befogadhatóság 

határát. 

A befogadható petíciókat a Petíciós Bizottság érdemben is 

megvizsgálja, ennek körében információkat kérhet a Bizottságtól 

                                                      
21 A jog gyakorlására vonatkozó szabályok az EUMSZ. 227. cikkében és az 
Európai Parlament eljárási szabályzatában találhatók.  
22 Asztalos Zsófia: Az uniós polgárság. In Osztovits András (szerk.): EU-jog. 
Budapest: HVG Orac. 2015, 354. 
23 Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve 
létesítő okirat szerint székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi 
személy jogosult petíciót benyújtani az Európai Parlamenthez. 
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vagy más testülettől. A petícióról a Petíciós Bizottság vizsgálat 

után jelentést készít, vagy állásfoglalásra irányuló indítványt 

terjeszt a Parlament elé, vagy továbbítja saját ajánlásával vagy 

véleményével válaszadás esetleg további intézkedés céljából a 

Bizottságnak,24 a Tanácsnak vagy a tagállamok illetékes 

hatóságainak. A petíció benyújtóját minden esetben értesíteni kell 

a petíció alapján tett intézkedésekről. 

A petíciós jog általánosabb jellegű, mint az Ombudsman-

hoz benyújtandó panasz. A panasz ugyanis csak az uniós 

intézmények és szervek tevékenysége során előforduló hivatali 

visszaélésre korlátozódik. Az Ombudsmannak és a Petíciós 

Bizottságnak így együtt kell működnie, mert előfordul, hogy a 

polgárok nincsenek tisztában azzal, hogy adott esetben melyik 

szervhez forduljanak, mi a különbség a két eljárás között. Az 

együttműködés során azokat a petíciókat, amelyek lényegében a 

hivatali visszaélést panaszolják, továbbítják az Ombudsmannak, 

ehhez viszont minden esetben szükséges a benyújtó hozzá-

járulása. 

 

                                                      
24 Vagy azért, hogy indítson eljárást, vagy pusztán informálás céljából. 
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Veres-Kupán Hunor 

 

A KÖZIGAZGATÁSI KÓDEX – SIKERNEK INDULÓ 

TRAGÉDIA A KISEBBSÉGI JOGOK TERÜLETÉN 

ROMÁNIÁBAN 

 

 

Bevezető 

 

Bármely kisebbségi létben élő nemzetiség számára létfontosságú 

cél a nyelvi és kulturális értékek védelme, megőrzése és 

továbbadása. Mindez szinte lehetetlen megfelelő jogi keretek 

nélkül, melyek biztosítják az anyanyelven történő oktatást és 

lehetőséget teremtenek a minél szélesebb körű anyanyelv-

használatra a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban.  

  Nem véletlen, hogy az 1920-ban Romániához csatolt erdélyi 

magyarság is a nyelvhasználati jogok kibővítésében, a magyar 

nyelvű oktatás megszilárdításában és a kulturális vagy akár 

területi autonómiában látja a megmaradás zálogát. A mai napig 

mindezek megvalósítása a legfőbb politikai cél az Erdélyben élő 

nemzettársaink számára.   

Bár már a Gyulafehérvári Román Nagygyűlésen 1918 

december elsején a megszavazott Gyulafehérvári Kiáltvány is 

garantálta a nyelvhasználati jogok teljességét, azonban vitathatat-

lan, hogy ennek az ígéretnek a román állam eddig nem tett eleget. 

Ezen adósság törlesztésére teremtett lehetőséget 2018-ban a 

román közigazgatási törvény és rendszerének újragondolása és 

átalakítása. A következőkben az új Közigazgatási Kódex törvény-

tervezetének rövid történetét és a benne foglalt kissebségi jogi 

szempontból releváns szabályokat fogom bemutatni.  

   Romániában a szociáldemokrata kormánytöbbség 2018-ban 

felvetette a román közigazgatás rendszerének egységesítését. 

Magyar szempontból mindez azért vált fontossá, mert a 

kisebbségi anyanyelvhasználatot a hatályos közigazgatási törvé-
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nyek biztosították és biztosítják napjainkban is. Ezek a törvények 

garantálják a többnyelvű feliratozást és a hatóságokkal folytatott 

anyanyelvű kommunikációt azokon a településeken, ahol 

valamely kisebbség teszi ki a lakosság 20 százalékát. A törvények 

alkalmazása terén számos probléma merült fel korábban a 

helyhatóságok hátrányos jogértelmezése vagy a törvény 

pontatlansága miatt. Mivel a törvénytervezet kidolgozásába az 

országot kormányzó Szociáldemokrata Párt bevonta együttmű-

ködési partnerét is, a legnagyobb erdélyi magyar politikai szer-

vezetet, a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ), 

megnyílt az út az eddig szerzett jogok pontosítása, megszi-

lárdítása és kibővítése felé.  

  Az új Közigazgatási Kódex kidolgozásának bejelentésére és 

az azt követő munkálatokra természetesen felfigyelt a média és a 

közvélemény is. Az RMDSZ pozitívan értékelte és a területi 

autonómia felé tett fontos lépesnek könyvelte el a tervezetbe 

foglalt módosításokat, mivel a kisebbségekre vonatkozó cikkek 

egyértelművé tették, hogy nem csak a helységnévtáblákra 

vonatkozik a kétnyelvű feliratozás, hanem a közterületek 

megnevezését is két nyelven kell feltüntetni olyan települések 

esetében, ahol az illető etnikum részaránya eléri vagy meghaladja 

a húszszázalékos értéket.1 Az RMDSZ javaslatára a törvény-

tervezetben a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 94. 

cikk (1) bekezdésében az anyanyelvhasználati jogokat kiterjesz-

tették a prefektúrákkal való kommunikációra és a helyi és megyei 

közigazgatásban kötelezővé tették az anyanyelvű formanyom-

tatványok használatát. Fontos eredményt jelentett, hogy a 

törvénytervezet lehetőséget teremtett arra, hogy a helyi és megyei 

közgyűlések dönthessenek a kétnyelvű feliratok használatáról 

akkor is, ha illetékességi területükön a kisebbség aránya nem éri 

                                                      
1 Explosiv. Presedintele UDMR al CJ Harghita: Noul Cod Administrativ pas spre 
AUTONOMIA TERITORIALA. Evenimentul Zilei, 2018.06.28. Letöltés helye: 

www.evz.ro, letöltés ideje 2018.08.16. 
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el a húszszázalékos küszöböt, ezt az előírást a (2) bekezdés 

tartalmazta.2  

A Románia Közigazgatási Kódexéről szóló 369/2018-as 

törvényjavaslatot 2018. február 19-én terjesztette a Szenátus elé 

168 képviselő és szenátor a Szociáldemokrata Párt soraiból. 

Románia Szenátusa a több mint 600 cikket magába foglaló 

központi és helyi közigazgatás szervezetét és működését 

szabályozó egységes törvényszöveget 2018. június 11-én 85 igen 

szavazattal, 25 ellenszavazattal és 11 tartózkodással fogadta el. 

Ezt követően a törvénytervezetet a Képviselőház elé terjesztették, 

azonban mielőtt a véglegesített változatról szavazásra került 

volna sor, a törvény kisebbségi jogokra vonatkozó része újabb 

módosításokon ment keresztül.3 Az RMDSZ a törvény tartalmi 

elemeinek kidolgozásával megbízott parlamenti külön-

bizottságban újabb eredményeket ért el, kihasználva előnyös 

politikai helyzetét, ugyanis a kormánykoalíciónak akkor is 

szüksége volt és jelenleg is szüksége van a magyar párt 

szavazataira.4  Ennek nyomán bekerült a törvényszövegbe egy 

olyan passzus, amely előírta a Románia által ratifikált nemzetközi 

egyezmények és szerződések előírásainak betartását a közigaz-

gatási szervek és alkalmazottaik számára is, és a szöveg kizárta a 

korábban szerzett kisebbségi jogok korlátozását. A szerzett jogok 

védelme elméletileg arra is biztosítékot teremtett volna, hogy a 

húszszázalékos arány alá süllyedt magyar közösségek esetében 

továbbra is érvényesek maradjanak a törvény előírásai. Újítást 

jelentett az, hogy közalkalmazottak diszkriminatív magatartását 

                                                      
2 Pl-x nr. 369/2018, Forma adoptata de Senat 2018.06.12, Lege privind Codul 
Administrativ al Romaniei Art. 94 Folosirii limbii minoritatilor nationale. Letöltés 
helye www.cdep.ro, letöltés ideje: 2018.07.11 
3 Pl-x nr. 369/2018, Forma adoptata de Camera, 2018.07.09 Lege privind Codul 
Administrativ al Romaniei Art. 94 Folosirii limbii minoritatilor nationale. Letöltés 
helye www.cdep.ro, letöltés ideje: 2018.07.11 
4 RMDSZ: újabb anyanyelv-használati rendelkezésekkel egészült ki a 
közigazgatási kódex – bírál az EMNP. Kronika, 2018.06.20, Letöltés helye: 
www.kronika.ro, letöltés ideje: 2018.07.20 
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a törvény akkor is szankcionálta volna, ha arra a munkavégzésen 

kívül kerül sor. Ez is szükséges lépésnek bizonyult, mivel a 

közelmúltban elszaporodtak a közigazgatásban dolgozó 

tisztségviselők által tanúsított kirekesztő megnyilvánulások. 

Ugyanis sok esetben, kötelezettségeiknek ellentmondva, nem 

voltak hajlandók az ügyfelek számra biztosítani a magyar nyelv 

használatát.5 A bukaresti Képviselőház 2018. július 9-én elfogadta 

a tervezetet, és ezt követően a törvény Klaus Iohannis államelnök 

asztalára került, hogy 2018. július 12-én kihirdessék azt. A 

jogalkotási eljárás két pontján keresztülment törvény továbbra is 

a 94. cikk két bekezdésében tartalmazta a magyarság számára 

legrelevánsabb előírásokat. A román médiában mindeközben a 

törvényhozás előmenetelével egyidejűleg elszabadultak az 

indulatok. Példaképp az Adevarul internetes hírportál az új 

Közigazgatási Kódexet egy Budapest által Románia szuvere-

nitása ellen használt bomlasztó eszköznek minősítette és éles 

kritikát fogalmazott meg az RMDSZ-el szemben, amelyet a portál 

véleménye szerint Magyarország és Orbán Viktor irányít, sőt a 

cikk összefüggést feltételezett a magyar miniszterelnök „evidens 

revizionista politikája” és az orosz Kreml között.6 Más média-

orgánumok is negatívan értékelték a folyamatokat, bár legtöbben 

visszafogottabban fogalmaztak.   

A törvénytervezetet övező uszító hangvétel megtette a 

hatását. Bukarestben 2018. július 29-én a Hargita, Kovászna és 

Maros Megyei Románok Civil Fóruma nevet viselő civil szervezet 

és a Nemzet Útja Egyesület tüntetést szervezett a Közigazgatási 

Kódex elfogadása ellen.7 Nem meglepő, hogy a tüntetésen 

                                                      
5 MTI: Romániában elfogadták az új közigazgatási kódexez, jöhetnek a 
többnyelvű utcanévtáblák. 168 Óra, 2018.07.09 Letöltés helye: www.168ora.hu,  
letöltés ideje: 2018.09.15 
6 Codul adminsitrativ, un instrument utilizat de Budapesta pentru erodarea 
suverenitatii Romaniei? Adevarul, 2018.06.22 Letöltés helye: www.adevarul.ro, 
letöltés ideje: 2018.07.11 
7 Bukarestben tüntettek a székelyföldi románok önjelölt képviselői a 
közigazgatási törvény ellen. Krónika, 2018.07.28. Letöltés helye: www.kronika.ro 
letöltés ideje 2018.08.11. 
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megjelentek és felszólalók úgy ítélték meg, hogy az alkotmány-

módosítással a román nyelv és Románia szuverenitása kerül 

veszélybe, ugyanis ezt hangsúlyozta a törvénytervezetet körül-

vevő médiavisszhang is. Sajnálatos módon nem egyszer tapasz-

talhatta már az erdélyi magyarság azt, hogy a kisebbségi jogokra 

és ezek kiterjesztésére a román média és közvélemény rendsze-

resen negatívan reagál és veszélyforrásnak, támadásnak ítéli a 

magyar fél legitim követeléseit, annak ellenére, hogy sokszor 

hallhattuk már román politikusoktól, hogy Románia kisebbsé-

gekhez való hozzáállása példaértékű és probléma ezen a területen 

nem is létezik. A Közigazgatási Kódex kérdését sem a párbeszéd 

jellemezte, hanem inkább a gyűlöletkeltés és a propaganda.   

A média üzenetének és markáns véleményének az ellenzék 

és Klaus Iohannis államfő eljárása is legitimációt adott.  Július 16-

án az ellenzék 44 képviselője élt alkotmányossági óvással,8 

augusztus 2-án a törvénytervezet kihirdetése helyett az állam-

elnök is óvást nyújtott be. Ezzel az eddig viszonylag zökkenő-

mentes törvényhozás folyamata megtorpant.  

A két előzetes normakontroll eljárás megindítása számos 

pontban támadta az immár elfogadott, de ki nem hirdetett 

kódexet. A jogalkotási eljárás megsértése és egyéb cikkek 

alkotmányellenessége mellett mindkét dokumentum esetében 

megjelenik a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 94. 

cikk is. 

Az ellenzék a 94. cikk (1) bekezdésével kapcsolatban 

megállapította, hogy mivel az a nyelvhasználati jogot a helyi 

közigazgatási szervek alárendelt egységeire és a prefektusi 

rendszerre is kiterjeszti, ezzel megsérti az Alkotmány 120. cikk (2) 

bekezdését, amely felsorolja az anyanyelvhasználatot biztosítani 

köteles intézményeket.9 Mivel az Alkotmány releváns szövegé-

                                                      
8 Sesizare de Neconstitutionalitate, Dosar,nr. 1117A/2018, 2018.07.16, Dosar 
nr.1217A/2018 2018.08.02. Letöltés helye www.cdep.ro, letöltés ideje 2018.09.21 
9 Sesizare de Neconstitutionalitate, Dosar nr. 1117A/2018, 2018.07.16. Letöltés helye: 
www.cdep.ro, letöltés ideje: 2018.09.21 

http://www.cdep.ro/
http://www.cdep.ro/


I. Változó jogi keretek, eltérő jogalkalmazás  

102 

ben nem szerepel sem a prefektus, sem egyéb alárendelt szervek, 

ezek nem kötelezhetők a kétnyelvűség biztosítására. A 94. cikk (2) 

bekezdése pedig lehetőséget teremt a nyelvhasználati jogok 

biztosítására a húszszázalékos küszöb követelményének áthida-

lásával. A 44 képviselő szerint a kódex ezért újabb pontban 

alkotmányellenes, mivel az Alkotmány a nemzetközi szerző-

désekkel összhangban megköveteli a számottevő kisebbséghez 

tartozó személy jelenlétét. A küszöb mellőzése ráadásul veszé-

lyezteti a román nyelv, mint hivatalos nyelv státuszát. 

Klaus Iohannis csaknem százoldalas óvása szerint az 

Alkotmány 120. cikk (2) bekezdésében megjelölt küszöböt nem 

lehet mellőzni, mivel ebből származnak a közigazgatási szervek 

kötelezettségei, emiatt viszont a Közigazgatási Kódex 94. 

cikkének (2) bekezdése az Alkotmány 13. cikkét is megsérti. Ez 

utóbbi ugyanis kimondja, hogy Romániában a hivatalos nyelv a 

román.10 Az államelnök szerint a 20 százalékos küszöb 

követelménye a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartájából is levezethető, ezt a számot jelöli meg a Chartát 

ratifikáló román jogszabály is.11  

Láthatjuk, hogy az államelnök és az ellenzék egyaránt a 94. 

cikkbe foglalt új bővítéseket és biztosítékot támadta elsősorban, 

azonban Klaus Iohannis óvása egy nem várt fordulatot is 

tartalmazott. A román elnök olyan jogok alkotmányosságát is 

vitatta, amelyeket a korábbi törvények is tartalmaztak és az óvás 

benyújtásakor már 17 éve hatályban voltak.  

A német származású és a választásokon a magyarság által 

is támogatott államfő szerint a Közigazgatási Kódex 138. cikk (2) 

bekezdése szintén az Alkotmány 13. cikkében foglalt azon 

előírással ellentétes, mely szerint a román a hivatalos nyelv. Az új 

törvény 138. cikke a román szabályozásban korábban is 

biztosított azon jogot garantálta, mely szerint a helyi 

                                                      
10 Sesizare de Neconstitutionalitate, Dosar nr.1217A/2018, 2018.08.02. Letöltés helye 
www.cdep.ro, letöltés ideje 2018.09.21 
11 Lege nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a 
limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 
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közigazgatási szervek gyűlésein a kisebbséghez tartozó 

tanácsosok használhatják anyanyelvüket és ilyen esetekben 

biztosítani kell a román nyelvű fordítást. Az államfő 

összességében alkotmányellenesnek ítélt minden olyan 

rendelkezést, amely meghaladja vagy megengedő értelmezésre 

ad lehetőséget az anyanyelvhasználat területén. Mindkét óvásban 

megjelenő érvelésből kitűnik, hogy a benyújtó felek szerint 

szigorúan ragaszkodni kell a húszszázalékos küszöbhöz, minden 

más megoldás a román nyelv hivatalos jellegére való veszély-

forrásként érzelmezhető. 

Összefoglalva, az ellenzék és az államelnök támadásával 

nem csak a nyelvhasználati jogok bővítése akadt meg, hanem 

korábban szerzett jogok is veszélybe kerültek. A végső döntést a 

normakontroll eljárás következményeképp az Alkotmánybíróság 

mondta ki. 

A törvényalkotási folyamatba jelentős energiát fektető és a 

korábban már bemutatott jelentős eredményeket elérő RMDSZ 

jogosan tartotta felháborítónak az ellenzék és Iohannis magatar-

tását és az óvásban megjelenő érveket.12  A párt is kiemelte, hogy 

nem csak az újonnan bevezetendő, hanem a hatályos jogok is 

elveszhetnek, amennyiben a taláros testület helyt ad a kisebbségi 

jogokat támadó bekezdéseknek. Az erdélyi magyar politika és a 

magyar közösség sérelmét fokozta, hogy végleg csalódtak 

Iohannis szász gyökereiből fakadó kisebbsé-gekkel szemben 

feltételezett rokonszenvében. A meghatározóbb román média-

orgánumok is kiemelt szerepet szántak az óvásokban megjelenő 

kisebbségi jogokról szóló kifogásoknak, arról viszont nem 

számoltak be, hogy bizonyos esetben már régóta hatályos 

jogokról van szó.  

                                                      
12 Bíró Blanka - Rostás Szabolcs: Szerzett jogok forognak kockán- Még az utcák 
és terek anyanyelvű feliratozását is eltörölhetné a szász Klaus Johannis. Krónika, 
2018.08.03. Letöltés helye: www.kronika.ro , letöltés ideje: 2018.08.09 
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Az Alkotmánybíróság döntése sokan váratott magára mivel 

a beadványok elbírálását háromszor halasztotta el a testület. A 

Testület végül 2018. november 6-án határozott és döntését egy 

sajtóközleményben hozta nyilvánosságra.13 A tárgyalt törvényről 

meglepő módon mindössze egy oldal szól a közleményben. Az 

Alkotmánybíróság a két ügyet azonos tárgyra hivatkozva 

egységesen bírálta el és egyhangúlag elfogadta a két alkotmány-

ellenességre vonatkozó kifogást, ugyanakkor kimondta a 

törvénytervezet teljes alkotmányellenességét az Alkotmány 61. 

cikk (2), a 75. cikk (4) és (5) bekezdésére, valamint a 141. cikkre 

hivatkozva. Az alapvető alkotmányellenességet a testület első 

sorban azzal indokolta, hogy a jogalkotási eljárásba nem vonták 

be az Alkotmányban előírtak szerint a Gazdasági és Szociális 

Tanácsot. Másodsorban a sajtóközlemény kihangsúlyozta, hogy a 

törvénytervezet bizonyos elemeit a Képviselőház a Román 

Parlament kétkamarás rendszerének és ennek alkotmányos 

elvének megsértésével fogadta el, és nem tartotta tiszteletben az 

erre vonatkozó jogszabályokat.14 A kétkamarás rendszerről az 

Alkotmány 61.cikk (2) bekezdése szól, a 74. cikk (4) és (5) 

bekezdése rendelkezik a két kamara közt érvényesülő 

hatalommegosztási mechanizmusokról.15  

A testület a közleményében nem rendelkezik érdemben az 

óvásokban megtámadott konkrét paragrafusokról annak ellenére, 

hogy Klaus Iohannis óvásában az eljárási hibák miatt támadott 

cikkeken kívül 60 egyéb cikket is alkotmányellenesnek tartott. Az 

sem derült ki, hogy pontosan mikor és hogyan követte el a 

                                                      
13 Romania Curtea Constitutionala, Comunicat De Presa 2018.11.06, A. Obiecțiile de 
neconstituționalitate a Legii privind Codul administrativ al României, obiecții 
formulate de un număr de 44 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale 
Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Partidului Mișcarea Populară 
și 6 deputați neafiliați, și, respectiv, de Președintele României, letöltés helye: 
www.ccr.ro, letöltés ideje: 2018.12.20 
14 Constitutia Romaniei: TITLUL IV – Economia şi finanţele publice, Art. 141 – 
Consiliul Economic şi Social 
15 Constitutia Romaniei: TITLUL III – Autorităţile publice CAPITOLUL I 
– Parlamentul SECŢIUNEA 1 – Organizare şi funcţionare, Art. 61 – Rolul şi 
structura, SECŢIUNEA a 3-a – Legiferarea Art. 74 – Iniţiativa legislativă 

http://www.ccr.ro/
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Képviselőház az említett törvényhozási hibákat. A kisebbségi 

jogokról szóló paragrafusokról a testület nem szólt külön, 

azonban egyértelmű, hogy az alkotmányellenesség miatt ezek az 

előírások sem léphettek hatályba. A törvénytervezetet az 

Alkotmánybíróság további indokolása alapján kell majd a 

törvényhozásnak módosítania, de a megfelelő útmutatás kibocsá-

tására még nem került sor. Az Alkotmánybíróság hivatalos 

honlapján a novemberi közleményén kívül továbbra sem került 

fel más hivatalos dokumentum, az ügy nem található meg az 

adatbázisban közzétett határozatok között.  

Egy biztos, a taláros testület döntésének tükrében a 

törvénytervezetbe foglalt jogok sorsa továbbra is bizonytalan. 

Valószínűsíthető, hogy amennyiben a korábbi formában bővítené 

az erdélyi magyar politika a nyelvhasználati jogokat a 

kormánypárt közreműködésével, abban az esetben az ellenzék 

vagy az államfő ismét élni fog az előzetes normakontrollhoz való 

jogával.  

Ennél is aggasztóbb viszont annak a lehetősége, hogy az 

Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilváníthatja a kisebb-

ségi jogokat szabályozó részeket, konkrétan megjelölve azokat az 

indokolásban. Fennáll annak az esélye, hogy alkotmánybírósági 

határozat mondja majd ki, hogy a nyelvhasználati jogok, főképp 

a Kódexbe foglalt kibővített formájuk ellentétes a román hivatalos 

nyelv alkotmányos követelményével, gátat szabva ezzel a további 

kiterjesztési lehetőségének. 

A Közigazgatási Kódex története rámutat egy másik, az 

erdélyi magyarság számára fájdalmas tényre. A kormánypárt 

hajlamos volt bizonyos engedményekre, de nem vitás, hogy a 

Kódex biztosíthatott volna kiterjedtebb változtatásokat ezen a 

területen. Nem sikerült a törvénytervezetben a 20 százalékos 

értéken csökkenteni, mindez nem képezte az előkészítési 

tárgyalások részét, pedig egyes települések esetén csak ez 

vezethet eredményre. Kolozsvár esetében van talán a legnagyobb 
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súlya ennek a kérdésnek, ugyanis a városban jelentős magyar 

lakosság él, de már nem éri el az arányuk a küszöbértéket, ezért 

esetükben mellőzhető az anyanyelvhasználat biztosítása. A 

megkövetelt etnikai arány változatlanságát figyelembe véve 

szerénynek mondható követelésekre és bővítésekre is vehemens, 

ellenséges válasz érkezett. Arra következtethetünk tehát, hogy 

amennyiben a jelenlegi román vezetés belebukik a mára már 

folyamatossá váló komoly belpolitikai botrányokba és harcokba, 

az erdélyi magyarság még kevesebbet várhat majd a hatalomra 

kerülő ellenzéki erőktől. A román társadalom és politika továbbra 

is ritkán hajlandó a párbeszédre és a mai napig szeparatizmust és 

a románok jogainak csorbulását vizionálja, ha a kisebbségi jogok 

bővítéséről van szó, legalábbis ezt támasztja alá a Közigazgatási 

Kódex esete is.  

Mindezek alapján kimondható, hogy a Közigazgatási 

Kódex amennyiben hatályos jogszabállyá vált volna, sikerként 

könyvelhettük volna el. A tervezett változtatások mértéke 

vitatható, de mégis egy előremutató jogszabálytervezetről beszél-

hetünk. Az alkotmányellenesség kimondásával megtörtént az, 

amire a tervezett törvénymódosítás kapcsán kevesen számí-

tottak. Veszélybe kerültek az eddig szerzett minimális jogi 

biztosítékok is, ezért a Kódex története nem marad valószínűleg 

más, mint egy sikernek indult tragédia a kisebbségi jogok 

területén az Erdélyben rekedt magyarság számára. 
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KEZDEMÉNYEZÉS MEGÍTÉLÉSÉRE 

 

 

Bevezető 

 

Jelen tanulmány a Minority SafePack európai polgári kezde-

ményezés romániai fogadtatását, valamint ehhez kapcsolódóan a 

külhoni románok helyzetét tekinti át. Az írás indokául az szolgál, 

hogy a román vezetés minden olyan törekvéssel szemben fellép, 

ami uniós szintre kívánja emelni a kisebbségvédelmet. Nem 

véletlen tehát, hogy a kezdeményezés hamar a román politikusok 

és a sajtó kereszttüzébe került: nem láttak benne mást, mint az 

erdélyi magyarság uniós köntösbe burkolt „szeparatizmusát”. 

Ezzel szemben teljesen figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy 

a szomszédos országokban jelentős számban élő románajkú 

közösségek több tekintetben is súlyos nehézségekkel küzdenek, 

ami erőteljesebb kormányzati fellépést igényelne. Ez különösen 

az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban érhető tetten, ahol 

Magyarországgal szemben Románia sokkal puhább álláspontot 

képvisel. A tanulmány arra világít rá, hogy az erdélyi magyar 

közösség legitim igényeitől való félelem, valamint az orosz 

fenyegetés és az amerikai stratégiai partnerség helytelen 

értelmezése eszköztelenné teszi a román nemzetpolitikát. 

Elöljáróban fontos hangsúlyozni, hogy az uniós kisebbség-

védelem (és a magyar nemzetpolitika) szempontjából a közelmúlt 

egyik legfontosabb eseménye a Minority SafePack európai polgá-

ri kezdeményezés volt, ami az őshonos nemzeti kisebbségek 

védelmére vonatkozó uniós keretek megteremtését tűzte ki. Jelen 

állás szerint az ügy sikertörténetnek tekinthető, azonban a neheze 

még hátravan: az Európai Bizottságnak jogalkotási javaslattal kell 



I. Változó jogi keretek, eltérő jogalkalmazás  

108 

élnie, melyből az uniós döntéshozatali mechanizmusban 

tényleges jogszabálynak kell születnie. E tekintetben viszont 

komoly jelentősége van annak, hogy számos tagállam ellenzi a 

kérdés uniós szintre történő emelését. A magyar nyelvű sajtóban 

– érthető módon – ezzel eddig viszonylag keveset foglalkoztak, 

azonban fontos ezt is figyelembe venni, mivel a végső sikerhez a 

tagállamokat is a kezdeményezés mellé kell állítani. Ez utóbbit 

véleményem szerint leginkább Románia szemszögéből érdemes 

megvizsgálni, ugyanis az ország klasszikus példáját adja azon 

államoknak, amelyek a kisebbségvédelmet belügyként kezelik. 

Ezzel kapcsolatban célszerű kiemelnünk, hogy Románia 

kezdetektől fogva élesen ellenezte a Minority SafePack 

kezdeményezést, mindent megtéve annak érdekében, hogy az 

ügy elbukjon az európai fórumok előtt. Mindezt mi sem mutatja 

jobban, mint az a tény, hogy a kezdeményezők által az Európai 

Bizottság határozatának1 semmissé nyilvánítása érdekében az 

Európai Törvényszékhez benyújtott kereset nyomán lezajlott 

bírósági eljárásba Szlovákia mellett Románia is belépett az 

ellenoldalon.2 Elutasító magatartásán pedig akkor sem változ-

tatott, amikor a Bizottság 2017-ben a kezdeményezés 

bejegyzésével zöld utat adott az aláírásgyűjtésnek.3 Mindemellett 

a regisztrációs siker fényében szervezett kolozsvári FUEN 

kongresszuson az ország egyetlen hivatalos képviselője sem vett 

részt, ráadásul a román kormány még üzenetet sem küldött a 

vendégeknek. Ehelyett inkább azt hangoztatta, hogy a Minority 

SafePack a szeparatizmus eszköze, ami veszélyezteti Románia 

területi integritását.4 Ezt követően pedig egyedüli tagállamként 

eljárási okokra hivatkozva megtámadta az Európai Törvény-

                                                      
1 C (2013) 5969 végleges határozat 
2 A Törvényszék ítélete (2017. február 3.) a T646/13. sz., Bürgerausschussfür die 
Bürgerinitiative Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. 
Európai Bizottság ügyben, [ECLI:EU:T:2017:59]. 
3 C (2017) 2200 végleges határozat. 
4 Élesen bírálta Bukarest kisebbségpolitikáját az RMDSZ a kolozsvári FUEN-
kongresszuson. Krónika online, 2017.05.18. Letöltés helye: www.kronika.ro; 
letöltés ideje: 2018.12.18 

http://www.kronika.ro/
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széken a kezdeményezés bejegyzését, mivel szerinte ezzel a 

lépéssel az Európai Unió olyan területekre is kiterjesztené a 

kompetenciáját, amelyek a tagállamok szuverenitásához tartoz-

nak. A román külügyminisztérium megfogalmazása szerint „ezen 

a területen az Európai Uniónak az alapszerződések értelmében nincsenek 

jogkörei, és nem is szerezhet ilyen jogköröket másként, mint az 

alapszerződések kibővítése révén”.5 Az ügy kapcsán Victor Negrescu, 

európai ügyekért felelős miniszter is megszólalt, aki egy 

interjúban kétségét fejezte ki a tekintetben, hogy az Európai 

Bizottság érvényt tud-e szerezni a javaslatnak, hiszen az egyes 

tagállamok eltérő álláspontot képviselnek a kérdésben. Ehelyett 

szerinte a kérdést nemzeti szinten kell rendezni. Ráadásul arra 

hivatkozott, hogy a román modell egy mindenki által követendő 

példa, hiszen „mindenki érezheti, hogy az ország és az 

intézményrendszer egyenlően fontos tagja”.  Ezzel kapcsolatban 

külön kiemelte, hogy Románia az uniós tagállamok közül 

egyedüliként biztosít alanyi jogon parlamenti képviseletet a 

nemzeti kisebbségeknek. Látszólag tehát a tolerancia és a 

sokszínűség jellemzi az ország kisebbségekkel kapcsolatos 

politikáját. Ugyanakkor viszont ‒ az alkotmányra hivatkozva ‒ 

elutasította a magyar közösség autonómiaigényét, s annak 

helyzetét többek között az Olaszországban és Spanyolországban 

élő románokkal hasonlította össze.6 

A román sajtó a politikummal ellentétben viszont nem 

köntörfalazott, hanem nyíltan uszítani kezdett. Egyes szerzők 

egyenesen apokaliptikus víziókat fogalmaztak meg, amennyiben 

a kezdeményezés sikerrel zárulna.  

Ciprian Plaiasu szerint a Minority Safepack sokkal 

veszélyesebb, mint a Brexit: a közösségi tömb „berobbanásához” 

                                                      
5 Minority SafePack polgári kezdeményezés - Románia eljárási okokra 
hivatkozva támadja a döntést. Jogi Fórum, 2017.09.28. Letöltés helye: 
www.jogiforum.hu; letöltés ideje: 2018.12.18. 
6 Negrescu, Victor: Románia mintaállam a kisebbségi jogok területén. Itthon.ma, 
2018.02.12. Letöltés helye: www.itthon.ma; letöltés ideje: 2018.12.19. 
 

http://www.jogiforum.hu/
http://www.itthon.ma/
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vezethet.7 Ugyanis „többletjogokat” biztosítana a kisebbségeknek, 

s olyan mechanizmusokat léptetne életbe, amelyek lehetővé 

tennék, hogy az uniós intézmények megvizsgálják a tagállamok 

gyakorlatát, megsértve ezzel a szuverenitásukat. Emellett az 

uniós pénzek hozzáférése tekintetében több százmillió uniós 

polgár diszkriminációja következne be. Ráadásul a „renitens” 

tagállamokat kötelezettségszegési eljárásokkal fenyegetnék, s 

szélsőséges esetben még a területi autonómiát is kikénysze-

rítenék. Ez utóbbi pedig az Európai Unió feldarabolódásához 

vezetne. A szerző ráadásul a fenti gondolatmenetét össze-

kapcsolja a magyarellenességgel, amit az „orosz kártya” 

kijátszásával erősít tovább. Az elkövetkezőkben ugyanis azzal 

érvel, hogy míg előbbi „csupán” az etnikai szegregációt szorgal-

mazza (értsd: támogatja a határon túli magyarok legitim 

autonómiatörekvéseit), addig utóbbi az Európai Unió stabilitását 

akarja aláásni, ahogy azt Oroszország Ukrajna esetében az orosz 

kisebbség megvédésének ürügyén korábban tette.  

Hasonlóan látja a helyzetet Ionel Grigorescu is,8 aki egyik 

cikkében arról ír, hogy Románia – az Európai Bizottság helyett – 

az európai nemzetállamok védelmében „helyesen” tette, hogy 

megtámadta a kezdeményezést, mivel az csak Moszkva érdekeit 

szolgálja és veszélyes precedenst teremtve kivenné a tagállamok 

kezéből a kisebbségvédelmet, megsértve ezzel a Szerződésekben 

lefektetett hatáskörmegosztást. A szerző Magyarország mellett az 

RMDSZ-t is támadja, ami úgymond igyekszik hamis színben ‒ 

megítélése szerint sikertelenül ‒ feltüntetni a román kisebbség-

politikát, továbbá folyamatosan vitatja a bírósági döntéseket. Ez 

utóbbi tekintetében a korrupciós vádakkal elítélt tisztségviselők 

ügyeire hivatkozik, ami kapcsán több esetben is feltételezhető, 

                                                      
7 Plaiaşu, Ciprian: Az Európai Bizottság váratlan ajándékban részesíti az 
európai szeparatistákat. Főtér.ro, 2017.03.31. Letöltés helye: www.foter.ro; 
letöltés ideje: 2018.12.19. 
8 Grigorescu, Ionel: Románia megvédi az európai nemzetállamokat a magyarok 
nyilaitól. Főtér.ro, 2017.08.20. Letöltés helye: www.foter.ro; letöltés ideje: 
2019.01.14. 
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hogy a vádak mögött magyarellenes törekvések húzódnak meg. 

Gondoljunk csak a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása 

kapcsán Markó Attila volt kisebbségügyi államtitkár esetére.9 

Mindezt azonban teljesen figyelmen kívül hagyja, s 

megelőlegezve a Törvényszék – Romániára nézve – pozitív 

ítéletét, úgy véli, hogy az RMDSZ az uniós bíróság döntését sem 

fogja elfogadni. A szerző elfogultságát jól szemlélteti, hogy egy 

másik cikkében abban reménykedik,10 hogy a Jobbik béruniós 

kezdeményezése – amely nem osztja meg az uniós polgárokat 

etnikai alapon – háttérbe szoríthatja a Minority SafePack-et, sőt „a 

budapesti hivatalosságok által a Magyarországgal határos államokban 

végzett körútjaik során hangoztatott autonomista-párti radikális üzenet 

minimalizálásához vezethet”. A két kezdeményezést azonban 

egymástól teljesen független célok vezérlik, éppen ezért semmi-

képpen sem olthatja ki egyik a másikat (ezt az is alátámasztja, 

hogy a Minority SafePack nagy hajrával, de magabiztosan 

teljesítette az uniós rendeletben meghatározott minimális 

aláírásszámot). Harmadik cikkét11 ‒ amely az aláírásgyűjtési 

kampány zárása felé született, s ekkor már lehetett reménykedni 

a sikerben ‒ kifejezetten az orosz veszélynek szentelte. Ismételten 

rámutatott arra, hogy a kezdeményezés veszélyes eszköz, s 

valójában Oroszország érdekeit szolgálja, amely így akarja 

bomlasztani a vetélytársakat. Ezzel összefüggésben hivatkozik a 

Stratfor megállapításaira, melyek azt mutatják, hogy Oroszország 

a szomszédos országokban élő orosz kisebbségek felhasz-

nálásával kelt diverziót. E tekintetben a Baltikum különösen 

fenyegetett. A szerző mindezt pedig arra használja fel, hogy a 

Minority SafePack-et és a FUEN-t hiteltelenítse, mivel szerinte a 

                                                      
9 Lásd például: Öt év letöltendőt kapott alapfokon Markó Attila volt 
kisebbségügyi államtitkár. Krónika online, 2018.02.14. Letöltés helye: 
www.kronika.ro; letöltés ideje: 2019.01.14. 
10 Grigorescu, Ionel: Román hurrá egy magyarországi pártnak, mert nem akar 
autonómiát az erdélyi magyaroknak. Főtér.ro, 2017.11.14. Letöltés helye: 
www.foter.ro; letöltés ideje: 2019.01.15. 
11 Grigorescu, Ionel: A Minority SafePack kezdeményezés mérgezett almája. 
Főtér.ro, 2018.03.19. Letöltés helye: www.foter.ro; letöltés ideje: 2019.01.15. 

http://www.kronika.ro/
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kezdeményezés sikere ellehetetlenítené ezen országok védekező-

mechanizmusát az orosz befolyásolási törekvésekkel szemben. 

Ennek kapcsán utal a 2012-ben megrendezett lettországi 

népszavazásra, ahol a szavazáson résztvevők 75%-a elutasította, 

hogy az orosz ‒ a lett mellett ‒ hivatalos nyelvvé váljon. Éppen 

ezért a szerző a status quo megszilárdítására tesz javaslatot, 

hangsúlyozva, hogy a kisebbségvédelem továbbra is tagállami 

hatáskör. Az Európai Unió tehát jobb, ha távol tartja magát e 

kényes témától, hiszen az Európa Tanács keretében elfogadott 

Keretegyezmény és a Karta megfelelően védi a kisebbségeket.  

Végezetül a román sajtó hozzáállása tekintetében érdemes 

még kiemelni a Ioan Aurel Poppal, a Román Akadémia elnökével 

készített interjút,12 ahol a beszélgetés során többek között a 

Minority SafePack is szóba került. Ezzel kapcsolatban már a 

kérdésfeltevésből is látni lehetett, hogy az újságíró mit vár az 

interjúalanytól. Azonban a válasz az előzetesen vártnál is 

keményebb lett, ami sajnos híven tükrözi a román értelmiség 

jelentős részében megtalálható sovinizmust.13 Ugyanis Ioan Aurel 

Pop szerint a kezdeményezés mögött egyértelműen Moszkva áll, 

amit „nemzetközinek” és „semlegesnek” mondott civil szerveze-

tekkel álcáznak. Az akadémikus továbbá kijelenti, hogy mindezt 

az tette lehetővé, hogy az Európai Unión belül nincs egységes 

álláspont a kisebbségvédelem tekintetében, mivel egyes országok 

még el sem ismerik e csoportok létét (Görögország), míg mások 

számos „többletjoggal” ruházzák fel őket az anyanyelvű oktatástól 

kezdve a parlamenti képviseletig. Szerinte itt addig nem lesz 

változás, amíg az EU rendet nem rak. A regionális mozgalmak 

támogatása pedig (Skócia, Katalónia, Koszovó!) csak káoszhoz és 

Európa szétforgácsolódásához vezethet. Ezzel szemben a XIX. 

                                                      
12 Roșioru, Antuanela: Ideje felébrednünk… (INTERJÚ). Főtér.ro, 2017.11.28. 
Letöltés helye: www.foter.ro; letöltés ideje: 2019.01.15. 
13 Erről bővebben lásd: Pászkán Zsolt: Centenáriumi Románia – Nemzetépítés 
és zűrzavar. Kisebbségi Szemle 2018/1. Letöltés helye: www.bgazrt.hu; letöltés 
ideje: 2019.01.23. 
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századot, a nemzetállamok korát hozza fel követendő példának.14 

Ugyanakkor viszont a korábbi, hasonló magyar törekvéseket 

elítéli.  

Jól látható tehát, hogy bizonyos, a román sajtóban megjelent 

cikkek, elemzések nem tárgyilagos értékelésre törekedtek, hanem 

félretájékoztattak: olyan következményeket vizionáltak a 

Minority SafePack sikere esetén, amit a kezdeményezés elő sem 

irányoz. Ilyen például a területi autonómia, ami a román 

közbeszédben egyenértékű a szeparatizmussal. Nem véletlen 

tehát, hogy a szerzők – az orosz kártya kijátszása mellett – ehhez 

az eszközhöz nyúltak: a román társadalom számára eleve elfo-

gadhatatlanná akarták tenni a kezdeményezést. Nem ismerték fel 

azt a lehetőséget, hogy mindez a határon túli románság esetében 

is pozitív változásokat eredményezne (ez utóbbiról a későbbiek 

folyamán még szó lesz). 

A fentieket akkor sem hagyhatnánk figyelmen kívül, ha az 

ország legalább betartaná azt, amit a nemzetközi szerződésekben 

vállalt. Azonban távolról sem ez a helyzet: hiába mondható 

relatíve erősnek papíron a jogszabályi keret, a valóságban ebből 

nem sok valósul meg. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy a 

törvényeket több esetben is megszegik vagy szűkítően alkal-

mazzák. Ennek kapcsán elöljáróban elegendő csak utalni a 

kétnyelvű táblák vagy a székely zászlók tekintetében megfigyel-

hető anomáliákra.15 Habár a törvény nem tiltja a székely zászlók 

                                                      
14 Ezzel kapcsolatban érdemes még kiemelni egy friss videóját, ahol egyenesen 
azt hangoztatja, hogy az I. világháború után természetes volt, hogy a meg-
nagyobbodott Románia centralizációt folytatott, viszont nem nyomta el a 
kisebbségeket, hanem az adott körülmények közepette megtett minden tőle 
telhetőt. Erről bővebben lásd: A Román Akadémia elnöke megint leoltja az 
erdélyi autonómiát (VIDEÓval, ha valakit érdekel). Főtér.ro, 2019.01.14. Letöltés 
helye: www.foter.ro; letöltés ideje: 2019.01.15. 
15 Lásd például: a) Székely zászlók: Hotărârea nr. 3798/15.10.2014. [Hargitai 
megyezászló ügy], Hotărârea nr. 1284/22.09.2018 [A Marosvásárhelyi Ítélőtábla 
jogerős döntése értelmében le kell venni a székely zászlót a székelyudvarhelyi 
városháza homlokzatáról]; Hotărârea nr. 1335/27.11.2015 [Tőkés László székely 
zászló miatt kiszabott bírság]; Hotărârea nr.886/R/13.12.2016; Hotărârea nr.  
65/14.02.2017 b) Kétnyelvű táblák: Hotărârea nr. 1336/05.2015 [Kolozsvári 
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használatát, a román bíróságok szinte mindig úgy értelmezik, 

hogy ami kifejezetten nem engedélyezett, az tilos. Ennek 

következtében már tucatnyi pert nyert meg a Dan Tanasa vezette 

ADEC egyesület, illetve a székelyföldi megyék prefektusai. Sőt, 

amennyiben az érintettek nem vagy késve hajtják végre a 

határozatokat, akkor súlyos pénzbüntetés is fenyegeti őket.16 A 

kétnyelvű táblák (helység, valamint utca) esetében sem jobb a 

helyzet. A közigazgatási törvény ugyan előírja,17 hogy 20%-nál 

kötelező biztosítani a nyelvhasználati jogokat, azonban ez nem 

terjed ki – Románia nemzetközi kötelezettségvállalásai ellenére 

sem – az utcanévtáblákra. E tekintetben sajnos meg kell 

említenünk, hogy nemrég a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül 

helyezte az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) 

határozatát, melyben a testület diszkriminációnak minősítette a 

marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák hiányát.18 Továbbá 

előfordult már, hogy ott sem rakták ki a helységnévtáblát, ahol a 

törvény értelmében ez kötelező lett volna. Ez utóbbi kapcsán 

Kolozsvárt kell megemlítenünk, ahol hosszú pereskedéssel 

lehetett csak kikényszeríteni, hogy a táblákat kirakják a város 

bejárataihoz.19 Azt pedig szinte említenünk sem kell, hogy elvétve 

                                                      

helységnévtábla levétele]; Hotărârea nr. 3436/25.06.2013 [Községháza feliratról 
szóló per] 
16 Ezzel kapcsolatban találó Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester nyilat-
kozata, aki egyenesen így fogalmaz: „Sem emberként, sem polgármesterként nem 
tudom megemészteni, ami velünk történik. Klaus Iohannis szerint példaértékű romániai 
kisebbségi modellről beszélhetünk, mégis a centenárium évében megbírságolják a 
nemzeti kisebbséget, ha nemzeti szimbólumhasználati jogával szabadon szeretne élni. 
Nemcsak meggátolnak szabad önkifejezésünk-ben, hanem meg is bírságolnak érte. 
Érthetetlen, hogy ez megtörténhet a 21. században egy európai uniós tagállamban”. 
Erről bővebben lásd: Székely zászló használata miatt bírságoltak Maros 
megyében. Új Magyar Szó, 2018.08.28. Letöltés helye: www.maszol.ro; letöltés 
ideje: 2019.01.15. 
17 215/2001. számú törvény a helyi közigazgatásról, 17. szakasz. 
18 Nem diszkrimináció a kétnyelvűség hiánya, állítja a Legfelsőbb Bíróság a 
vásárhelyi utcanévtáblák kapcsán. Krónika online, 2017.11.22. Letöltés helye: 
www.kronika.ro; letöltés ideje: 2019.01.16. 
19 Kihelyezték az első háromnyelvű helységnévtáblát Kolozsváron. Krónika 
online, 2017.05.16. Letöltés helye: www.kronika.ro; letöltés ideje: 2019.01.16. 
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vannak olyan települések, ahol 20% alatti kisebbségi jelenlét 

esetén is – a törvény ugyanis nem tiltja! - kirakják a 

helységnévtáblákat. Erre elsősorban a volt szász települések 

(például Nagyszeben, Brassó, Segesvár) esetében találunk példát, 

magyar viszonylatban korábban ilyen volt Aranyosgyéres. Ez 

utóbbit azonban eltávolították egy bírósági ítéletet követően arra 

hivatkozva, hogy az törvényileg nincs szabályozva.20 Ráadásul a 

törvény által biztosított nyelvhasználati jogok ténylegesen csak 

ott érvényesülnek, ahol magyar többség van és a polgármester is 

magyar. Mindez oda vezethető vissza, hogy hiányosak a törvényi 

rendelkezések a végrehajtás tekintetében, továbbá hiányoznak 

belőle az érdemi szankciók, így az érintettek könnyen ki tudják 

játszani ezeket.21 Amikor azonban a közigazgatási törvény előbb 

említett hiányosságait akarták „kijavítani”, akkor viszont a 

székelyföldi román érdekvédelmi szervezetek az államfővel és az 

ellenzéki pártokkal karöltve akcióba léptek, s megkísérelték az új 

kódex hatálybalépését megakadályozni. Ennek során pedig 

meglévő jogokat is vissza akartak volna venni például csak 

románul folyhatnának az önkormányzati ülések.22 Szerencsére az 

Alkotmánybíróság ennek nem adott helyt, azonban formai 

okokra hivatkozva – sérült a kétkamarás parlament alkotmányos 

                                                      
20 RMDSZ&MIÉRT edzőtábor: szembe kell szállni a vádaskodásokkal. 
Szabadság, 2018.06.29. Letöltés helye: www.szabadsag.ro; letöltés ideje: 
2019.01.16. 
21 Makkay József: Nem szabad lenyelni a nyelvi megaláztatást – jogvédő 
szervezethez és bírósághoz is fordulhatnak sérelmeikkel az erdélyi magyarok. 
Krónika online, 2019.01.15. Letöltés helye: www.kronika.ro; letöltés ideje: 
2019.01.16. 
22 Erről bővebben lásd: Bukarestben tüntettek a székelyföldi románok önjelölt 
képviselői a közigazgatási törvény ellen. Krónika online, 2018.07.29. Letöltés 
helye: www.kronika.ro; letöltés ideje: 2019.01.16., illetve Frontális támadást 
indított Klaus Johannis a kisebbségek anyanyelvhasználata ellen. Új Magyar Szó 
online, 2018.07.31. Letöltés helye: www.maszol.ro; letöltés ideje: 2019.01.16. 
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elve – elmeszelte a kódexet, így az visszakerült a parlamentbe, 

ahol újra végig kell járnia a törvényalkotás megfelelő lépcsőit.23  

Mindemellett szimbolikus, a magyar közösség számára 

kiemelten fontos ügyekben is tetten érhető a román hatóságok, 

politikai pártok, szervezetek fellépése, olykor kifejezetten a 

magyar közösség megfélemlítésére törekedve. A teljesség igénye 

nélkül ide sorolható a marosvásárhelyi katolikus líceum 

kálváriája ‒ ami a miniszteri rendelet24 kibocsátásával sem biztos, 

hogy lezárul ‒, a restitúciós folyamat leállítása és visszafordítása, 

valamint Beke István és Szőcs Zoltán elítélése is.25  

A líceum tekintetében például az ellenzéki Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) szenátora, Cristian Chirtes tavaly 

augusztusban kijelentette, hogy a nép ügyvédje (ombudsman) 

révén megtámadják az intézmény újraindítását lehetővé tevő 

miniszteri rendeletet. A szenátor szerint ugyanis ez a lépés nem 

más, mint Liviu Dragnea kormányfő ajándéka Orbán Viktor 

magyar miniszterelnöknek, ami szembe megy az alkotmány-

bíróság döntésével ‒ amiben alkotmányellenesnek nyilvánította 

az iskola létrehozásáról szóló törvényt ‒, valamint a Maros 

megyei törvényszék jogerős ítéletével is, feszültséget keltve 

Maros megyében.26 

A restitúció már évek óta akadozik annak ellenére, hogy az 

amerikai külügyminisztérium már több alkalommal is felszólí-

                                                      
23 Elmeszelték a talárosok a közigazgatási kódexet, visszakerül a parlamentbe a 
törvénykönyv. Krónika online, 2018.11.06. Letöltés helye: www.kronika.ro; 
letöltés ideje: 2019.01.16. 
24 Rendelet az ideiglenes működési engedély kibocsátásáról a marosvásárhelyi 
Rákóczi Ferenc római katolikus líceum részére, nr. 4320, 09.08.2018. 
25 Az ügyről részleteivel kapcsolatban lásd: Ágoston Balázs: Magyarellenes 
megfélemlítés Romániában. Demokrata, 2018.12.15. Letöltés helye: 
www.demokrata.hu; letöltés ideje: 2019.01.23. 
26 Marosvásárhelyi iskolaügy: a PNL az ombudsman révén próbálja 
megakadályozni az iskola újraindítását. Krónika online, 2018.08.16. Letöltés 
helye: www.kronika.ro; letöltés ideje: 2019.01.16. 
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totta Romániát, hogy gyorsítsa fel a folyamatot.27 Sőt, az utóbbi 

időben annak lehetünk a szemtanúi, hogy a román hatóságok 

megkísérlik bírósági úton visszavenni a korábban már 

visszaszolgáltatott javakat. Ennek a folyamatnak eklatáns 

példáját szolgáltatja a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott 

ítélet. De szintén ide sorolható a közelmúltbeli Batthyáneum per, 

ahol a könyvtár Gyulafehérvári Főegyházmegyének történő 

visszaszolgáltatását utasították el első fokon, mivel a bíróság 

szerint a Batthyányi Ignác püspök végrendeletében szereplő 

„Erdély provincial” miatt a román államot „illeti” meg a 

tulajdonjog.28 

A székely „terrorper” néven elhíresült Beke-Szőcs ügyben 

pedig az ügyészség másodfokon, a tárgyalás utolsó pillanataiban 

indítványozta a vád besorolásának megváltoztatását közösség 

elleni merényletre tett kísérletről terrorista cselekedetre ‒ melyre 

a védelemnek nem volt lehetősége felkészülni ‒, aminek a 

Bukaresti Táblabíróság helyt adva 5-5 év letöltendő börtön-

büntetésre ítélte Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, megcsúfolva ezzel 

a román jogállamiságot és táptalajt adva a magyar közösség 

megbélyegzésének. Az ügyben azóta több lépés is történt az 

elítéltek kiszabadítása érdekében, melynek kapcsán szintén tetten 

érhető a kisebbségellenes attitűd. Ugyanis a romániai magyar 

képviselők által Klaus Iohannis államelnöknek eljutatott 

beadványt úgy utasították el - hivatkozva a hatalmi ágak 

szétválasztására és az igazságszolgáltatás függetlenségére -, hogy 

a választ nem az államelnök, hanem annak államtanácsosa 

jegyzi.29 

                                                      
27 Vallásszabadság-jelentés: Románia 2016-ban több mint ezer restitúciós kérést 
utasított el, csak 28 ingatlant adott vissza az egyházaknak. Magyar Emberi Jogok 
Alapítvány. Letöltés helye: www.portal.hhrf.org; letöltés ideje: 2019.01.16. 
28Ez egy ilyen nap: nem szolgáltatják vissza a Batthyáneumot a katolikusoknak. 
Főtér.ro, 2018.07.04. Letöltés helye: www.foter.ro; letöltés ideje: 2019.01.16. 
29 Iohannis nem kíván foglalkozni a Beke–Szőcs-üggyel. Háromszék, 2019.01.07. 
Letöltés helye: www.3szek.ro; letöltés ideje: 2019.01.17. 
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Mindez egyértelműen jelzi, hogy Romániában súlyos prob-

lémák vannak. Ennek ellenére mind a román politika, mind a 

román média azt sulykolja, hogy az országban a kisebbségi 

kérdés példásan megoldották, s a konfliktusok a kisebbségek 

„túlzott” igényeiből fakadnak.30 Ugyanakkor viszont, aki a „román 

modell”-el szemben kritikát fogalmaz meg,31 az könnyen a 

mindenkori román kormányzat éles kritikájával találhatja szembe 

magát.32  

Összességében véve jól látszik, hogy a román állami 

intézmények minden eszközzel igyekeznek megakadályozni azt, 

hogy egy koherens uniós kisebbségvédelmi rendszer 

kialakulhasson, mivel a kérdést továbbra is kizárólag belügyként 

szeretnék kezelni. Véleményem szerint azonban ez a felfogás 

csőlátásra vall, s azontúl, hogy sérti a romániai nemzeti 

kisebbségek jogait, a román nemzetpolitikai érdekeivel is 

ellentétes.  

Ez utóbbi talán elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen Románia 

az I. világháborús területi nyereségek nyomán befelé fordult, a 

határon túli románok érdekében való fellépést (gondoljunk csak 

a Liga Culturala ezirányú tevékenységére)33 felváltotta a frissen 

szerzett területek megtartására való törekvés például az ország 

                                                      
30 Erről bővebben lásd például: Kisebbségvédelem vagy államvédelem? 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet, 2015.05.06. Letöltés helye: www.bgazrt.hu; letöltés 
ideje: 2019.01.17., illetve Kelemen Hunor: Románia szerint nincs kisebbségi 
kérdés. Transindex, 2018.05.31. Letöltés helye: www.transindex.ro; letöltés ideje: 
2019.01.17. 
31 Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities: Fourth Opinion on Romania, ACFC/OP/IV(2017)005. 22.07.2017. 
Letöltés helye: www.rm.coe.int; letöltés ideje: 2019.01.17. 
32 Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National 
Minorities: Comments of the Government of Romania on the Fourth Opinion of the 
Advisory Committee on the implementation of the Framework Convention for the 
Protection of National Minorities by Romania, GVT/COM/IV(2018)001. 16.02.2018. 
Letöltés helye: www.rm.coe.int; letöltés ideje: 2019.01.17. 
33 Erről bővebben: Polonyi Nóra: A Liga Culturala és az erdélyi román nemzeti 
törekvések. Erdélyi Magyar Adatbank, 1939. Letöltés helye: www.adatbank. 
transindex.ro; letöltés ideje: 2019.01.17. 
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történelmi régióit figyelmen kívül hagyó erőltetett centralizáció, 

az új kisebbségek fokozódó elrománosítása. Ennek következtében 

pedig az előbbi szempont sokáig háttérbe került. Ezen az sem 

változtatott érdemben, hogy a rendszerváltás óta a román állam 

is ‒ Magyarországhoz hasonlóan ‒ támogatja a határain túl élő 

román nemzetiségű polgárokat.34 Ugyanis e törekvések messze 

elmaradnak a hasonló magyarországi gyakorlathoz képest, s 

tényleges eredményekről jobbára csak a Moldovai Köztársaság 

esetében beszélhetünk, a többi románajkú régió viszont továbbra 

is el van hanyagolva.  

A fentiek oda vezethetők vissza, hogy e közösségekről 

korábban a román közvélemény és elit alig-alig rendelkezett 

kézzel fogható ismerettel. Egyedül a moldovaiakról voltak valós 

ismeretek, melyekről az a kép élt, hogy a román nemzet szovjet 

megszállás alatt lévő része, mely az első adandó alkalommal 

egyesülne Romániával. Azonban irányukban is csak Emil 

Constantinescu elnöksége alatt indult meg pozitív változás, ami 

Traian Băsescu elnökségének idején csúcsosodott ki, aki Románia 

külpolitikájának első számú prioritásává emelte a Moldovai 

Köztársaságban élők helyzetét. Ennek érdekében több gesztust is 

tett feléjük, mint például a külföldi szavazási lehetőségek és a 

román állampolgárság megszerzésének megkönnyítése, valamint 

számos alkalommal hangsúlyozta, hogy a két országnak egye-

sülnie kell.35 Azonban ez ‒ minden külcsín ellenére ‒ első-sorban 

belpolitikai indíttatású volt: így akarta a megszerezhető szavaza-

tokat maximalizálni. Ez utóbbit az a tény is igazolja, hogy 

megválasztása előtt érdemben nem foglalkozott a határon túli 

                                                      
34 Lásd például a román alkotmány 7. szakaszát: „Az állam támogatja a kapcsolatok 
erősítését az ország határain kívül élő románokkal és az állampolgárságuk szerinti állam 
törvényhozását betartva, cselekvően, fellép etnikai, kulturális, nyelvi és vallási 
identitásuk megtartásáért, fejlesztéséért és kifejezéséért”. 
35 Ezzel kapcsolatban lásd például: Băsescu: Románia és Moldova egyesülni fog. 
Mandiner. 2014.10.30. Letöltés helye: www.mandiner.hu; letöltés ideje: 
2019.01.24., illetve Former Romanian president calls for country reunification 
ministry. Romania-Insider, 2018.01.15. Letöltés helye: www.romania-
insider.com; letöltés ideje: 2019.01.24. 
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románok kérdésével. Ráadásul mindez a mai napig nem 

eredményezte azt, hogy átfogó koncepció alakuljon ki a határon 

túli román közösségek támogatásával kapcsolatban, amibe 

többek között belejátszott az erdélyi magyar törekvésekkel 

szembeni ellenérzés is. Így nem véletlen, hogy továbbra is szinte 

csak a „moldovai kérdés” létezik a román nemzetpolitikában, s a 

hangzatos szólamok ellenére a határon túli közösségekre fordított 

támogatások összege elégtelen.36 Ennek alátámasztására elegen-

dő arra hivatkozni, hogy a főként külhoni magyar civil-

szervezetek támogatásáért felelős Bethlen Gábor Alap 2018-ban 

26 milliárd forintból gazdálkodott, ami 2019-re várhatóan 28 

milliárdra nő.37 Ezzel szemben a külhoni román szervezetek azért 

küzdenek, hogy a román kormány legalább 200 millió lejt (kb. 14 

milliárd forintot) különítsen el számukra a 2019-es költség-

vetésben.38 

Mindez egyértelműen jelzi, hogy a román nemzetpolitika 

terén koncepciótlanság uralkodik. Ugyanakkor viszont Románia 

határain túl – a Moldova területén élőket is leszámítva – jelentős 

számban élnek – döntően a szomszédos országokban – őshonos 

románajkú közösségek, melyekre Bukarestnek figyelnie kellene.  

Az Ukrajnához tartozó Kárpátalján, Észak-Bukovinában és 

Odessza megyében a 2001-es népszámlálás szerint 150 ezer 

román és 250 ezer moldáv él. Előbbiek főként Kárpátalján és 

Észak-Bukovinában, míg az utóbbiak Odessza megyében. 

Szerbiában az ott élő román közösség két részre oszlik. Egyrészt 

beszélhetünk a 30 ezer fős vajdasági románságról, valamint a 

Timok völgyében élő 35 ezer fős vlach népcsoportról. Utóbbiak 

helyzete több szempontból is rendezetlen. Végezetül a 

                                                      
36 Kántor Zoltán-Pászkán Zsolt: A határon túli románok és a románok 
státusztörvényei. Pro Minoritate, XX. évfolyam, 2011 Tavasz. Letöltés helye: 
www.prominoritate.hu; letöltés ideje: 2019.01.17. 70-74. 
37 A Bethlen Gábor Alap 2019. évi költségvetési javaslata, 2018.06.20. Letöltés 
helye: www.parlament.hu; letöltés ideje: 2019.01.17. 2. 
38 Irigyek a határon túli románok a romániai kisebbségekre. Főtér.ro, 2018.10.30. 
Letöltés helye: www.foter.ro; letöltés ideje: 2019.01.17. 
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szomszédos országok közül még Magyarországon van 

jelentősebb számú román közösség, a 2011-es népszámlálás 

szerint 36 ezer fő, akik többnyire kettős identitásúak és a kelet-

magyarországi megyékben élnek elszórtan. 

A fentieken túl a Balkán-félszigeten (Görögország, Albánia, 

Bulgária, Macedónia) élnek még elszórtan román közösségek. 

Közülük kiemelkednek az arománok, melyek számát hivatalosan 

88 ezer főre teszik, de egyes román szerzők becslései szerint a 

valódi számuk elérheti az 1 millió főt is. Rajtuk kívül még említést 

érdemelnek a meglenorománok (14 ezer fő), illetve az 

isztrorománok (kevesebb, mint 300 fő).39 

Ennek alapján jól látszik, hogy a határon túli románok olyan 

államokban élnek, amelyek már az Európai Unió tagjai, tag-

jelöltek vagy elkötelezték magukat a csatlakozás mellett. Ez pedig 

páratlan lehetőséget jelenthetne a román diplomácia számára, 

hogy fellépjen védelmük érdekében. Az elkövetkezőkben 

ugyanis látni fogjuk, hogy több esetben is komoly diszkrimináció 

sújtja az egyes határon túli román közösségeket, mely szintén oda 

vezethető vissza, hogy Romániának nincs hatékony nemzet-

politikája. Emiatt viszont az egyes országok nyílt vagy burkolt 

asszimilációs törekvései minden további nélkül célt érhetnek. 

Tanulmányunkban a Timok völgyi vlachok, valamint az ukrajnai 

románok helyzetét fogjuk alaposabban megvizsgálni. 

Előbbiek tekintetében Bodó Barna, a Sapientia EMTE 

oktatója hangsúlyozza,40 hogy jóllehet egyértelműen román 

népcsoportról van szó, Bukarest vonakodik őket elismerni saját 

kisebbségének és ténylegesen keveset foglalkozik velük. Pedig 

jelentős közösségről van szó: habár létszámuk hivatalosan 35 ezer 

                                                      
39 Illés Tamás: Kelet és Nyugat között – A Román csoportok etnikai-földrajzi 
vizsgálata a kezdetektől napjainkig, Földrajzi Közlemények. 2018, 142. évf. 2. 
szám, 137–153. Letöltés helye: www.foldrajzitarsasag.hu; letöltés ideje: 
2019.01.17. 148-149. 
40 S. I: Mostohagyermekként bánik a román nemzetpolitika a vlachokkal. De 
miért? Transindex. 2015.06.11. Letöltés helye: www.transindex.ro; letöltés ideje: 
2019.01.17. 
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fő körül van – s ezzel a Timok völgy lakosságának 6%-át teszik ki 

-, egyes román kutatók szerint 200-500 ezren is lehetnek. A 

bizonytalanság oda vezethető vissza, hogy a vlachok kimaradtak 

a modern román nemzetfejlődésből, s a török uralom kedvező 

időszakát (ekkor a katonai szolgálatért cserébe privilégiumokat 

élveztek) követően a függetlenségét visszanyert Szerbiában erős 

asszimilációs folyamatoknak voltak kitéve: a szerb hatóságok 

többek között felszámolták a román nyelvű oktatást és 

istentiszteletet, ráadásul népességcserét is végrehajtottak. Ennek 

ellenére Románia sokáig egyáltalán nem törődött velük: sem az I. 

világháború, sem a II. világháború után nem vetette fel 

helyzetüket hivatalosan Jugoszláviának. A rendszerváltozást 

követően helyzetük fokozatosan javulni kezdett, azonban ez 

közel sem jelenti azt, hogy a közösség problémái érdemben 

megoldódtak volna. Ugyanis amíg a Vajdaságban élő románok 

kisebbségi jogai kielégítőnek mondhatók (anyanyelvi oktatási 

hálózat és istentisztelet, politikai képviselet, saját média), addig a 

Timok völgyében élők továbbra sem rendelkeznek azokkal a 

minimális jogokkal, amelyek megmaradásukat biztosíthatnák.41 

Habár a 2009-es nemzeti tanácsokról szóló törvény42 értelmében 

2010-ben megalakult a Vlach Nemzeti Tanács – s ezzel hosszú idő 

után ismét politikai képviselettel rendelkezik a közösség –, az 

intézmény tevékenysége nem mentes az ellentmondásoktól, 

tagjai közül sokan szerb érdekeket képviselnek. Ennek alá-

támasztására elegendő arra hivatkoznunk, hogy szerintük a 

vlachok nem románok, Románia nem tekinthető anyaországnak, 

továbbá az anyanyelvük sem román, hanem vlach. Ez utóbbi 

kapcsán fontos megemlíteni, hogy 2012-ben egy Georgina nevű 

civil szervezet kezdeményezése nyomán a testület elfogadta a 

                                                      
41 Key challenges of Serbia’s minority policies in bilateral and regional 
cooperation. Forum for ethnic relations, Year 8, Issue nr.2. May, 2018. Letöltés 
helye: www.fer.org.rs; letöltés ideje: 2019.01.17. 37-44. 
42 Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól. Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye 72/2009., 20/2014. – AB határozat, 55/2014. és 47/2018. 
szám. 
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vlach írás latin és cirill írásmódját, s lépéseket tett a vlach nyelv 

standardizálása felé, ami éles visszhangot váltott ki több helyi 

civil szervezet és a vlach közösség köreiben is. Másrészt hiába 

ismerte el a szerb állam 2007-ben a románt a vlachok 

anyanyelveként, továbbra sem biztosít számukra anyanyelvi 

oktatást és istentiszteletet. Ehelyett fakultatív tantárgy keretében 

tanulhatják saját anyanyelvüket sokszor a hagyományos iskolai 

tanterven kívül. A számok ráadásul azt mutatják, hogy erre egyre 

kevesebb lehetőség van. Ugyanis amíg a 2012/13-as tanévben 15 

általános iskolában (Zajecar, Bor és Negotin) 232 tanulóval heti 

két órában zajlott ilyen jellegű foglalkozás, addig a 2016/17-es 

tanévben már csak 8 általános iskolában (Zajecar, Pozarevac) 153 

tanulóval. Szintén nehezen sikerült elérni azt is, hogy a Timok 

völgyi vlachok ne a szerb ortodox egyházhoz, hanem a verseci 

román püspökséghez tartozzanak. Ténylegesen csak az 

anyanyelvű médiaszolgáltatások terén beszélhetünk valós 

előrelépésről, ahol 2012 decemberében a TV Bor átvette az RTV 

Vojvodina „Paleta” című román nyelvű adásait heti 15 percben, 

ami 2013 februárjától heti 50 percre nőtt. 2013 márciusától pedig 

a TV Bor 10 perces román nyelvű híreket is sugároz 11 kelet-

szerbiai község területén. Emellett érdemes megemlíteni azt is, 

hogy a TV Zajecar és a TV Kladovo, valamint a zajecari Radio F is 

sugároz román nyelvű programokat.  

Összességében véve látszik, hogy a vlach közösség helyzete 

nincs megoldva. Románia viszont minden hangzatos ígéret és 

kijelentés ellenére képtelen (talán nem is hajlandó?) fellépni 

hatékonyan az érdekükben. Habár több román politikus (például 

Băsescu) is járt a Timok völgyében, pénzt és anyanyelvű oktatást 

ígérve számukra, ezekből utólag semmi sem lett, sőt a román 

bürokrácia miatt még állampolgárságot sem kaphattak. Éppen 

ezért nem meglepő, hogy Bojan Alexandrovici atya pár éve a 

marosfői nyári egyetemen így fakadt ki: „Kétségbeesetten mondom, 

hogy a szemem láttára tűnik el a timoki románság, és nem teszünk 

semmit. Senkit sem akarok támadni és senki se vegye sértésnek, de 
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ezekben a nagy állásokban, ezekben a nagy tisztségekben elég gyakran 

változnak az emberek. Ahogy elkezdi valaki megismerni a térséget, jön 

valaki más, aki meg akarja látogatni, benzinre és repülőjegyekre költve a 

pénzt. Egyszerű a megoldás, csináljanak egy stratégiát”.43 

Az egyik legjelentősebb határon túli románajkú közösség – 

Moldovát leszámítva ‒ Ukrajnában (Kárpátalján, Észak-Bukovi-

nában és Odessza megyében) él, körülbelül 400 ezer fő. A 

közösség helyzetét nagy mértékben meghatározza, hogy az 

ukrajnai népszámlálások részben románként (150 ezer fő), 

részben moldávként (250 ezer fő) tartja nyilván őket. Ez a 

megosztottság pedig mind a nyelvhasználati jogokra, mind a 

politikai képviseletre kihat. A 2013-2014-ben zajlott Majdan, 

valamint az orosz katonai beavatkozás után, hasonlóan más 

ukrajnai kisebbséghez, ők is nyomás alá kerültek. Ugyanis az új 

ukrán hatalom az ország etnikai homogenizációjában látja a 

kiutat a válságból, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a 

lakosság tekintélyes hányadának (kb. 1/3) nem az ukrán az 

anyanyelve44, s ez nem csak a kisebbségi jogokat, hanem az ország 

biztonságpolitikai érdekeit is sérti. E politika elsősorban a 2017 

szeptemberében elfogadott oktatási törvényben45, valamint a 

tavaly év vége felé első olvasatban jóváhagyott nyelvtörvényben 

ölt testet. Előbbi azzal fenyeget, hogy az anyanyelvű oktatás csak 

általános iskola 4. négy osztályáig lesz engedélyezett, és csupán 

az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban 

vagy csoportjaiban. Az 5. osztálytól kezdve viszont minden 

tantárgyat ukránul oktatnak majd, s maximum egy-két vagy több 

tantárgyat lehet valamely uniós tagállam nyelvén oktatni. A 

tavaly év végén első olvasatban elfogadott nyelvtörvény pedig 

                                                      
43 Ionascu, Daniel: Românii din vechile graniţe istorice cer o strategie coerentă 
pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale. „Să se facă xerox de la fraţii 
maghiari”. Adevarul.ro, 2015.08.12. Letöltés helye: www.adevarul.ro; letöltés 
ideje: 2019.01.17.  
44 Ukrajnai népszámlálás, 2001. Letöltés helye: www.2001.ukrcensus.gov.ua;  
letöltés ideje: 2019.01.17. 
45 Ukrajna 2017. évi 2145-VIII. számú törvénye az oktatásról. 
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gyakorlatilag a magánszférába száműzné a kisebbségi nyelve-

ket.46 

A fentieket annak fényében kell szemlélni, hogy az ukrajnai 

román közösség már az ország 1991-es függetlenné válása óta 

komoly nehézségekkel küzd. Ennek alátámasztására elegendő 

csak arra utalni, hogy míg a szovjet időszak elején 120 román 

tanítási nyelvű iskola volt,47 addig ez a szám a korszak végére 90-

re, majd napjainkra 75-re csökkent.48 Ez a negatív folyamat 

különösen Odessza megyében figyelhető meg, ahol az 1991-es 

adat szerinti 18 román tanítási nyelvű iskolából mára mindössze 

2 maradt.49 Ráadásul hasonlóan a kárpátaljai magyarokhoz, őket 

sem „kerülik” el a fizikai támadások, megfélemlítési akciók. 

Ismeretlen tettesek ugyanis tavaly februárban 2 csernyovici 

iskolát próbáltak felgyújtani, valamint júniusban az ukrán 

titkosszolgálat emberei szintén Csernyovicban50 razziát tartottak 

a helyi román kulturális központban, mivel azt feltételezték, hogy 

Ukrajna területi integritását veszélyeztető üzeneteket 

terjesztenek. A hatóságok azt állították, hogy olyan irodalmi 

anyagokra bukkantak, amelyek a „történelmi igazság” helyre-

állítását, vagyis Észak-Bukovina és Besszarábia Romániá-val való 

egyesítését szorgalmazták. Az érintettek ezzel kapcsolatban azt 

nyilatkozták, hogy június 9-én konferenciát tartottak a „Nagy 

Egyesülés” századik évfordulójának tiszteletére, ahol többek 

                                                      
46 Erről bővebben: Elfogadták első olvasatban a nyelvtörvényt. 
Kárpátaljalap.net, 2018.10.04. Letöltés helye: www.karpataljalap.net; letöltés 
ideje: 2019.01.17. 
47 Határon túli románok: Megtörték a bukovinai románok gerincét. România 
liberă. EuroCom – Romániai Sajtófigyelő, 2013.08.14. Letöltés helye: 
www.eurocom.wordpress.com; letöltés ideje: 2019.01.18. 
48 Ukrán-román külügyminiszteri találkozó: nyelvi jogok és új határátkelők. Új 
Magyar Szó online, 2018.01.11. Letöltés helye: www.maszol.ro; letöltés ideje: 
2019.01.18. 
49 Necsutu, Madalin: Rising Demand for Romanian Citizenship May Irritate 
Ukraine. BalkanInsight, 2018.11.06. Letöltés helye: www.balkaninsight.com; 
letöltés ideje: 2019.01.18. 
50 A város Csernyivci megye székhelye, ami a történelmi Bukovina régió északi 
részének román kulturális központja. 
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között Nagy-Románia térképe is ki volt függesztve. Az ügy 

pikantériája, hogy erre éppen a román államtitkár és Ukrajna 

bukaresti nagykövetének találkozóján került sor.51 

Nem véletlen tehát, hogy az ukrajnai románok az utóbbi 

időben többször is kongatták már a vészharangot. Vasile 

Tarateanu szerint az ottani románok gerincét „megtörték”, a 

sajtóban erős kampány zajlik az anyanyelv megőrzésével 

szemben.52 Emellett kritizálta Klaus Iohannist, Románia elnökét, 

hogy amikor Kijevben jár és ukrán vezető politikusokkal 

találkozik, akkor elmulasztja felkeresni a helyi románság 

képviselőit. Továbbá hangsúlyozta, hogy „folytatódik az 

elnemzetlenítés, lassan-lassan behatol a román templomainkba is. 

Nagyon sok templomban olyan papok vannak, akik arra hivatkozva, hogy 

a templomba ukránok is járnak, ukránul is elmondják a Miatyánkot és a 

Hiszekegyet és a liturgikus énekeket, és lassan-lassan eltűnik a 

templomokból a román nyelv”. A román kormányzati hozzáállás 

miatt szintén csalódottságát fejezte ki az Odessza megyében élő 

románok Besszarábia Nemzeti Kulturális Egyesületének elnöke, 

Anatol Popescu is.53 

Románia ugyanakkor – Magyarországgal ellentétben – jóval 

óvatosabb politikát folytat, mely abban is tetten érhető, hogy a 

román kormány fejében fel sem vetődött az a gondolat, hogy a 

nyilvánvaló kisebbségi jogsértésekre (legfőképpen az oktatási 

törvényre) hivatkozva blokkolja Ukrajna NATO-csatlakozását.54 

Ehelyett szinte kizárólag abban látja a helyzet megoldását, hogy 

                                                      
51 Luca, Ana Maria: Raid on Romanian Centre in Ukraine Worries Bucharest. 
BalkanInsight, 2018.06.13. Letöltés helye: http://www.balkaninsight.com; 
letöltés ideje: 2019.01.18. 
52 Határon túli románok: Megtörték a bukovinai románok gerincét – România 
liberă. EuroCom–Romániai Sajtófigyelő, 2013.08.14. Letöltés helye: www.eurocom. 
wordpress.com; letöltés ideje: 2019.01.18. 
53 Ionascu, Daniel, i.m. Adevarul.ro, 2015.08.12. Letöltés helye: www.adevarul.ro; 
letöltés ideje: 2019.01.17. 
54 Romania says language row no justification for blocking Ukraine-NATO 
dialogue. UNIAN, 2018.04.12. Letöltés helye: www.unian.info; letöltés ideje: 
2019.01.18. 
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a háttérben maradva, tárgyalások útján próbálja rendezni a vitás 

kérdéseket. 2018 januárjában például a két fél megállapodott, 

hogy kidolgoznak egy 2020-ig szóló tárcaközi együttműködési 

szerződést, amelybe beépítik az egymás országaiban élő 

kisebbségek anyanyelvű oktatására vonatkozó garanciákat.55 

Ezen kívül viszont eddig a román fellépés legtöbbször abban 

merült ki, hogy „nyomatékosan” emlékeztették az ukrán felet a 

nemzetközi kötelezettségeikre,56 köztük a Velencei Bizottság 

ajánlásának a betartására,57 anélkül, hogy bármilyen retorziót 

kilátásba helyeztek volna. 

Ugyanakkor viszont jól látszik, hogy az ukrán vezetést 

valójában nem hatja meg, hogy Románia puhább álláspontot 

képvisel: hasonlóan a magyar kormányhoz, a román vezetést is 

többször megvádolták már, hogy beavatkozik Ukrajna belügye-

ibe. Román szakértők egy része pedig attól tart, hogy hamarosan 

a román kettős állampolgárokra is felfigyelhet Kijev. Mindezt az 

a tény is indokolhatja, hogy 2017 eleje óta kétszeresére nőtt a 

román állampolgárságot kérelmezők száma Odessza megyében,58 

melynek hátterében az állhat, hogy eltörölték a konzuli díjakat 

(300 USD).59 Véleményem szerint ez a félelem megalapozott, 

mivel a jelenlegi ukrán kormány elsősorban politikai 

                                                      
55 Ukrán-román külügyminiszteri találkozó: nyelvi jogok és új határátkelők. Új 
Magyar Szó, 2018.01.11. Letöltés helye: www.maszol.ro; letöltés ideje: 2019.01.18. 
56 Lásd például: Mutler, Alison: Romanian minister: Ukraine will keep minority 
schools open. AP NEWS, 2017.10.13. Letöltés helye: www.apnews.com; Az 
anyanyelvi oktatáshoz való jogról tárgyalt Biró Rozália az ukrán nagykövettel. 
Új Magyar Szó, 2018.03.22. Letöltés helye: www.maszol.ro; ill. Minister for 
Romanians Abroad Intotero in Ukraine: We focus on maintaining unaffected right to 
education and information in Romanian language. Nine o’clock, 2018.03.04. Letöltés 
helye: www.nineoclock.ro; letöltés ideje mindegyiknél: 2019.01.18. 
57 Venice Commission: Opinion on the provisions of The Law On Education of 
5 September 2017 which concern  the use of the state language and minority and 
other languages in education, CDL-AD(2017)030. 11.12.2017. Letöltés helye: 
www.venice.coe.int; letöltés ideje: 2019.01.18. 
58 Necsutu, Madalin i.m. BalkanInsight, 2018.11.06. Letöltés helye: www. 
balkaninsight.com; letöltés ideje: 2019.01.18. 
59 2019. januári árfolyamon számolva ez mintegy 84.000 HUF. 
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haszonszerzés céljából bármikor előveheti a kettős állam-

polgárság kérdését,60 annak ellenére, hogy számos ukrán 

politikus is érintett lehet ebben. Ennél azonban sokkal súlyosabb 

kérdés, hogy Ukrajna továbbra is attól tart, hogy Románia vissza 

akarja szerezni a II. világháború idején elvesztett területeit: Észak-

Bukovinát és Dél-Besszarábiát.61 Ezt a feltételezést pedig ukrán 

részről az is erősíti, hogy a román vezetés folyamatosan erőlteti – 

a moldovai lakosság negatív hozzáállása ellenére62 ‒ Románia és 

Moldova egyesítését. Valószínűleg ez lehet az egyik oka annak, 

hogy az ukrán hatóságok minden gyanúsnak látszó ügyben a 

kemény fellépést választják, ahogy azt korábban például a 

csernyovici román kulturális központ esetében is láthattuk. 

Ennek ellenére azonban a román kormány továbbra is a 

jelenlegi irányvonal mellett tart ki, ahelyett, hogy számot vetne 

azzal a ténnyel,63 hogy a jelenlegi ukrán vezetés minden megnyi-

latkozásával ellentétben nem hajlandó valódi kompro-misszumra 

a kisebbségi kérdésben, mivel célja a homogén nemzetállam 

megteremtése. Romániát tehát a hosszú évek óta feszült román-

orosz kapcsolatok, az USA-val kialakított stratégiai partnerség 

arra készteti, hogy az ukrajnai románság ügyében puhább 

álláspontot képviseljen.64 Dacára annak, hogy az érintett közösség 

képviselői a bukaresti illetékeseknek többször is kifejezésre 

                                                      
60 Lásd pl.: Büntetné a kettős állampolgárokat a Népi Front. Kárpátaljalap.net, 
2018.11.14. Letöltés helye: www.karpataljalap.net; ill. Tóth Tünde: Viktor 
Baloga: fosszák meg ukrán állampolgárságuktól a kettős állampolgárságú 
tisztségviselőket. Kárpátalja.ma, 2018.08.03. Letöltés helye:  www.karpatalja.ma; 
letöltés ideje mindegyiknél: 2019.01.18. 
61 Tomasz Dąborowski-Tadeusz Iwański: Breaking through distrust in relations 
between Romania and Ukraine. Osrodek Studiów Wschodnich – Centre for eastern 
studies, 2016.04.27. Letöltés helye: www.osw.waw.pl; letöltés ideje: 2019.01.18. 
62 Barabás T. János: Moldova a 2018-as választási évben. KKI elemzések, E-
2018/10. Letöltés helye: www.kki.hu; letöltés ideje: 2019.01.18., 4. 
63 A változás esetleges jeleiről lásd: Pallagi Marianna: Románia élesen bírálta 
Ukrajna kisebbségpolitikáját. Kárpátalja, 2018.12.20. Letöltés helye: 
www.karpatalja.ma; letöltés ideje: 2019.01.18. 
64 Románia és az ukrán válság – az ukrajnai román kisebbség védelme háttérbe 
szorult. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, 2015.01.28. Letöltés helye: www.bgazrt.hu; 
letöltés ideje: 2019.01.18.  

http://www.karpataljalap.net/
http://www.karpatalja.ma/
http://www.osw.waw.pl/
http://www.kki.hu/
http://www.karpatalja.ma/
http://www.bgazrt.hu/


Wágner Tamás: A román nemzetpolitika útjai 

129 

juttatták, hogy ha a jelenlegi politika folytatódik, akkor beolva-

dásra vannak ítélve. 

Mindezek fényében azt mondhatjuk, hogy Románia a saját 

politikájának a foglya. A kisebbségi kérdés belügyként való 

hangoztatásával, a magyar közösség jogainak folyamatos csorbí-

tásával, a román bürokrácia hozzáállásával, ill. a külpolitikai 

érdekek összehangolásának hiányával megfosztja magát attól a 

lehetőségtől, hogy átfogó nemzetpolitikát kialakítva eredmé-

nyesen léphessen fel a határon túli románok jogainak védelme 

érdekében. A román politikusok, és médiafelületek által démoni-

zált Minority SafePack viszont éppen az ilyen helyzetekben nyújt-

hat segítséget azáltal, hogy a kezdeményezésben felvázolt 

javaslatokkal egy uniós kisebbségvédelmi rendszer kialakulását 

készíti elő, a jelenlegi keretek ugyanis nem elegendőek ahhoz, 

hogy a nemzeti kisebbségek jogai ne sérüljenek. Habár a határon 

túli román közösségek többsége olyan államokban él, amelyek 

még nem tagjai az EU-nak, mindez nem jelenti azt, hogy 

esetükben nem lenne pozitív hatása a kezdeményezés esetleges 

sikerének: Szerbia már tagjelölt ország, Ukrajna pedig szintén 

szeretné a társulási megállapodását egyszer uniós tagságra 

váltani. Előbbi esetében már rövidtávon – a csatlakozási tárgyalá-

sok során ‒ számítani lehetne előrelépésre, utóbbi tekintetében 

pedig Románia sokkal keményebben tudna fellépni, hiszen az 

ukrán vezetés nem tudna hivatkozni többé a nemzetközi 

kisebbségvédelmi joganyag időnkénti homályos megfogalmazá-

saira. A közeljövőben el fog dőlni, hogy továbbra is a magyar 

kisebbség törekvései elleni fellépés lesz-e a fontosabb, vagy a 

román politikum végre felismeri, hogy az uniós kisebbségi 

garanciák elengedhetetlen elemei egy hatékony román nemzet-

politikának. 
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Benda Vivien 

 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS A NEMZETI 

KISEBBSÉGEK JOGAI  

 

 

1. Bevezetés 

 

Immáron kijelenthetjük, hogy az utóbbi években egyre nagyobb 

szerepet kap a fenntartható fejlődés, többek között a jogi, azon 

belül az alapjogi gondolkodásban is. A nemzetközi jog porondján, 

természetesen több egyezmény és egyéb releváns dokumentum 

elfogadását követően, előbb a Millenniumi Fejlesztési Célok egyik 

elemeként jelent meg markánsan a fenntarthatóság gondolata, 

majd az azt követő agenda, a Fenntartható Fejlődési Célok 

immáron origóként helyezte a középpontba a fogalmat.1 Mind-

azonáltal a mai napig megfigyelhető az a sajnálatos jelenség, hogy 

mind a jogi gondoldásban, mint a politikai retorikában vagy 

éppen a közfelfogásban a fenntarthatóságot és tágabb értelemben 

a környezetvédelmet is más értékek, így például emberi jogok 

megvalósításával alternatív korrelációba helyezik, holott a 

fenntartható fejlődés gondolata talán legegyszerűbben pont a 

holisztikus szemléletben ragadható meg, tehát nem az értékek, 

érdekek, jogok szembehelyezése a cél, hanem azok össze-

kapcsolása, egymást segítő közös megvalósítása. Véleményem 

szerint épp ezért lehet indokolt a nemzeti kisebbségek 

aspektusából is megvizsgálni a kérdést. Erre került sor a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) által 2018. augusztus 5-9 között 

Torockón tartott alumni nyári egyetemen, ahol a határon túli 

hallgatók a minőségi oktatás, a diszkrimináció tilalma, valamint 

az erős intézményrendszerek szempontjából csoportokra bontva 

                                                      
1 Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott 
határozat – 70/1. Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig 
megvalósítandó programja. Magyarul elérhető: https://jak.ppke.hu/uploads/ 
collection/546/file/Vilagunk_atalakitasa.pdf, letöltve: 2018. 10. 01. 

https://jak.ppke.hu/uploads/%20collection/546/file/Vilagunk_atalakitasa.pdf
https://jak.ppke.hu/uploads/%20collection/546/file/Vilagunk_atalakitasa.pdf
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fejthették ki véleményüket, oszthatták meg személyes 

tapasztalataikat egy interaktív foglalkozás keretében, melynek 

nem titkolt célja volt a fenntarthatóság gondolatának még 

közelebb hozása a mindennapi, jelen esetben kisebbségi élethez. 

A hallgatók leginkább a nyelvhasználati jogokkal, a törvény előtti 

egyenlőség elvének hiányával, a jogszabályok akadozó 

végrehajtásával, a jogbiztonság nem elégséges megvalósulásával 

összefüggésben ragadták meg a területeik aktuális problémáit. 

A következő tanulmányban a fenntartható fejlődés 

fogalmából, eszmetörténetéből indulunk ki, majd az ENSZ 

programokat vizsgáljuk meg, továbbá figyelembe vesszük a 

kiemelt alapjogi relevanciát is, így vizsgálva meg a fent felvázolt 

kapcsolat körül felmerülő kérdéseket. Fő hipotézisünk arra 

irányul, hogy lehetséges, illetve érdemes-e a kisebbségjogi tárgyú 

kutatások, valamint a kisebbségvédelem terén is figyelembe 

venni a fenntarthatóságot és a Fenntartható Fejlődési Célokat és 

természetesen ez igaz fordítottan is.  

 

 

2. A fenntartható fejlődés fogalmának története – út az emberi 

jogi kapcsolat felé 

 

A fenntartható fejlődés gondolatának csírája már a 18. században 

felfedezhető volt német területen, nevezetesen a szász Carl von 

Carlowitz említette ,,Sylvicultura Oeconomia oder haußwirthliche 

Nachricht und naturgamäße Anweisung zur wilden Baum-Zucht” 

című művében a folyamatos, állandó és fenntartható (németül 

nachhaltende) használatát az erdőknek. A koncepciónak mind 

ökológiai, mind gazdasági hozadékai is voltak, hiszen azt fektette 

le alapelvként, hogy ha egy évben csak a megfelelő szempontok 

alapján meghatározott mennyiségű fát vágják ki, az fenntartha-

tósághoz és gazdasági előnyökhöz vezet. A 19. században a 

fenntarthatóság vizsgálata gyakran a szociális problémák optiká-

jából valósult meg, mint például Thomas Malthusnál, aki egy 
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morálisan igen megkérdőjelezhető koncepcióban ragadta meg a 

fenntarthatóság és a túlnépesedés, valamit a társadalmi és 

szociális problémák kérdéskörét. A modern környezetjog egyik 

legnagyobb eseményén, az Egyesült Nemzetek által Stockholm-

ban szervezett 1972-es Emberi Környezet konferencián is 

megjelentek az ökológiai szempontokon túlmutató érdekek, 

mivel az északi országok elsősorban egy környezetre fókuszáló 

koncepciót képviseltek, mely az ipari környezetszennyezést 

korlátozó intézkedéseket találta üdvösnek egy esetleges 

környezeti katasztrófa elkerülése érdekében. Ezzel szemben a 

délebben fekvő államok a szegénység elleni harc fontosságát 

hirdették, illetve megjelent az oktatás, képzési rendszer fejlesztése 

iránti igény is.2 Di Gulio rámutat arra, hogy ez az érdekkonfliktus, 

nevezetesen a fejlődés és a környezet szembeállítása végső soron 

egy olyan kompromisszum megszületéséhez vezetett, melyben 

elismerésre került a környezet és a fejlődés integrált kezelése, 

valamint a gazdasági, szociális és környezeti kérdések 

szükségszerű összefüggése. Az első nemzetközi környezetjogi 

konferencián született Deklaráció első alapelve többek között az 

egyenlőség volt, mely ilyen értelemben hatott a többi, többek 

között környezetjogi színezetű elvekre is.3 

Látható tehát, hogy már a hetvenes években megjelent egy 

rendszerszerű, integrált felfogása a fenntartható fejlődésnek, ami 

tovább árnyalódott 1987-ben az ENSZ Közös Jövőnk vagy más 

néven a Brundtland jelentésben kimondottakkal, mely szerint a 

fogalom kulcsa a jelen igényeinek kielégítése arra tekintettel, 

                                                      
2 Michelsen, Gerd, unter Mitarbeit von Adomßent, Maik - Barth, Matthias - 
Bernert, Philip - Danner, Michael - Fischer, Daniel - Hetze, Katharina - Marwege, 
Robin - Otte, Insa - Rieckmann, Marco - Stork, Felix - Seitz, Nicola: Studienbrief: 
Grundlagen einer nachhaltigen Entwicklung. Lüneburg: Leuphana, Universität 
Lüneburg. 2012, 29 – 32. 
3 Di Giulio, Antoinetta: Die Idee der Nachhaltigkeit im Verständnis der Vereinten 
Nationen – Anspruch, Bedeutung und Schwierigkeiten. Münster: Lit Verlag. 2004, 24 
– 28.  
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hogy nem foszthatják meg e során a jövő generációit saját 

szükségleteik kielégítésének biztosításától.4  

A jövő nemzedékek védelme kapcsán feltétlenül figyelembe 

kell vennünk az Edith Brown Weiss által lefektetett nemzedékek 

közötti és nemzedékeken belüli, vagyis az inter- és 

intragenerációs méltányosság elméletét. Előbbi három 

alapelvével ‒ minőség megőrzése (quality), hozzáférés (access), 

valamint választási lehetőség biztosítása (options) ‒ a jelen 

felelősségét ragadja meg a holnap nemzedékei irányába, egyfajta 

generációk közötti diszkrimináció-tilalomként. A kisebbség-

védelem szempontjából jelentőségteljes az a tény, hogy Brown 

Weiss az intergenerációs méltányosságot az intra-generációssal 

egészíti ki, mely a jelen nemzedékek között áll fenn.5 Habár 

alapvetően a szegény-gazdag államok relációjában jelenik meg a 

kérdés, ugyanakkor viszont tágabban értelmezve ez kiterjeszt-

hető a többség-kisebbség kapcsolatára is. Az alábbi ábra (1. ábra) 

hivatott vizuálisan is megjeleníteni a ma élők és a jövő nemze-

dékek közötti egyensúlyi helyzet fontosságát. 

 
1. ábra: Nemzedékek közötti egyensúly 

                                                      
4 World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
3. pont 27. alpont. Letöltés helye: www.sustainabledevelopment.un.org, letöltés 
ideje: 2019.05.27. 
5 Brown Weiss, Edith: Climate Change, Intergenerational Equity, and 
International Law. In: Vermont Journal of Environmental Law 9, no. 3. 2008, 616. 
 

http://www.sustainabledevelopment.un.org/
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A fenntartható fejlődés már kifejezésmódjában magában hordoz 

egyfajta minőségi jellemzőt, hiszen a fejlődés nem azonos a 

puszta (gazdasági) növekedéssel – aminek fizikális korlátai 

vannak – hanem jobbá válást is jelent.6  

Az Európai Unió szintén a fenntartható fejlődésnek a több 

dimenzióra szerteágazó felfogása mellett ,,tette le a voksát”, melyet 

a későbbiekben még tárgyalunk. Előzetesen érdemes 

megemlíteni az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiáját 2001-ből, 

amely egységben szemléli a környezeti, gazdasági és társadalmi 

aspektusokat7, utóbbi tulajdonképpen a kisebbségvédelem kérdé-

sét is érintheti (érinthetné).  

Ha csak néhány meghatározó definícióját vesszük alapul, 

akkor is megállapíthatjuk, hogy egy kvázi ,,nyitott” fogalom, 

amely több szempontból is túlmutat a szorosan vett 

környezetvédelmi aspektuson és nem zárkózik el adott esetben az 

alapjogi, illetve társadalmi kérdésektől. 

 

 

3. Röviden az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokról 

 

A nemzetközi környezetjog bővelkedik a fenntartható fejlődést is 

érintő joganyagban, melyek forrásaikat tekintve is igen színes 

képet mutatnak, hiszen meghatározók a különféle nemzetközi 

szerződések, így például a környezetvédelmi információkhoz 

való hozzáférést garantáló Aarhus-i Egyezmény8 vagy a Párizsi 

                                                      
6 Ez a gondolat megjelent többek között Herman Daly Nobel-díjas közgazdász 
munkásságában is, például a következő műben: Daly, Herman E.,: Ecological 
Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Inc. 2007, 39 – 40; 70 – 72. 
7 Bándi Gyula: Környezetjog. Budapest: Szent István Társulat. 2011, 25 – 26.  
8 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-
én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről. 
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Klímaegyezmény,9 melyek mellett helyet kapnak az egyéb 

jogforrások is, így a nemzetközi bírósági ítéletek, illetve az ott 

kimondott általános jogelvek, mint a 2010-ben deklarált 

nemzetközi hatásvizsgálatra vonatkozó elv.10 Ezen felül kiemelt 

helyet kapnak az úgynevezett soft law eszközök is, mint például a 

különböző akcióprogramok. 

Utóbbi körébe tartoznak az ENSZ Fenntartható Fejlődési 

Célok is (angolul: Sustainable Development Goals – rövidítve: 

SDGs), melyet az ENSZ Közgyűlése 2015. szeptember 25-én 

fogadott el, az egyetemes béke lehető legnagyobb szabadság 

melletti megteremtésének elsődleges célja által motiválva 15 éves 

futamidővel. Végrehajtását az ENSZ Magas Szintű Politikai 

Fóruma felügyeli, ugyanakkor egyértelműen a nemzetközi soft 

law eszközök körébe tartozik, ami miatt esetlegesen kritika érheti. 

A soft law, vagy más néven programjellegű normák alapvetően 

nem létesítenek alanyi jogokat vagy kötelezettségeket, Bruhács 

János szerint kétféle formában jelenhetnek meg: egyrészt, egyes 

klasszikus értelembe vett nemzetközi jogi szerződéseken belül, 

mint például ajánlásjellegű rendelkezések, másrészt, mint 

nemzetközi szervezetek, illetve konferenciák által elfogadott 

dokumentumok. Utóbbi sorába tartozik az ENSZ Fenntartható 

Fejlődési Célok programja is, akárcsak az 1992-es riói Agenda 21 

is.11 A szerző utal arra, hogy utóbbi értelemben valamiféle 

ellentmondást hordoz maga a kifejezés, hiszen nem kötelezi 

önmagában az államokat, bár például fennállhat annak a 

lehetősége, hogy a nemzetközi szokásjog részévé váljon. 

Mindazonáltal, bár véleménye szerint ez egyfelől a joggyakorlat 

bizonytalanságához vezethet, másfelől viszont jelzi a nemzetközi 

                                                      
9 2016. évi L. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes 
Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről. 
10 2010. április 20-ai ítéletében a Nemzetközi Bíróság az Argentína és Uruguay 
közt zajló, Pulp Mills on the River Uruguay esetben a nemzetközi jog általános 
elveként ismerte el a környezeti hatásvizsgálat elvét. 
11 Egyesült Nemzetek Szervezetének 1992. évi riói konferenciáján elfogadott 
Agenda XXI. 
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jog létét és tulajdonképpen létjogosultságát is.12 Ugyanakkor az 

értékítélet kialakítása során érdemes figyelembe vennünk a 

nemzetközi jog fejlődési tendenciáit, mivel a 18-19. században a 

nemzetközi jog a közös érdekeken alapult és dominált a 

beavatkozástól való tartózkodás, az állami szuverenitás 

hangsúlyozása, a szupranacionalitástól való tartózkodás. E 

szemléletmód hibái vezethettek többek között a 19. század 

háborúihoz, a nagy gazdasági világválsághoz és a világ-

háborúkhoz is, melyeket követően egyre nagyobb szerepet 

kaptak a kötelező nemzetközi dokumentumok. Az idő előre 

haladtával a kép tovább árnyalódott és egyre több soft law 

dokumentum jelent meg, melyeknek előnye, hogy a szerződéses 

jog alternatívájaként vagy hivatalos interpretációjaként szolgál-

hat vagy épp segíti annak implementációját. Ezzel pedig fejleszti 

a nemzetközi jogelveket és az opinio juris létét is hivatott lehet 

bizonyítani.13 Ezen felül a soft law dokumentumok elfogadása 

sokkal könnyebb, gördülékenyebb, önmagában a konstrukció is 

rugalmas, kevésbé formális, ebből kifolyólag nehezebben válhat 

alkalmassá rövidtávú politikai célok elérésére. Ez utóbbival 

kapcsolatban elég arra gondolni, ahogy Donald Trump, az 

Egyesült Államok elnöke ,,hangosan” kilépett a Párizsi 

Klímaegyezményből, nyilvánvalóan szavazóbázisa erősítése 

céljából. A fentiek fényében is megállapítható, hogy sok esetben 

csalódásokat és félreértéseket szülhet a nemzetközi joghoz az 

olyan kikényszerítés lehetőségének társítása, mely a nemzeti 

jogban ismert, elég, ha csak a kisebbségvédelmi tárgyú 

nemzetközi dokumentumok reális érvényesülését vesszük 

alapul. 

A Fenntartható Fejlődési Célok előzményeként a Millenniu-

mi Fejlesztési Célok szolgáltak (Millennium Development Goals – 

                                                      
12 Bruhács János: Nemzetközi jog I. Budapest: Dialóg Campus Kiadó. 2014, 53 – 
55. 
13 Brus, Marcel: Soft Law in Public International Law: A Pragmatic or a Principled 
Choice? Comparing the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement 
(March 22, 2017). https://ssrn.com/abstract=2945942, 4 – 6., letöltve: 2018.09.28. 

https://ssrn.com/abstract=2945942
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rövidítve: MDGs). A Millenniumi Fejlesztési Célok a 2000 és 2015 

közötti időszakra vonatkozott és bár természetesen nagy fokban 

erre épül a soron következő agenda, több szignifikáns különbség 

is felfedezhető. Az első markáns eltérés a célok száma, hiszen a 

Millenniumi Fejlesztési Célok alapvetően ,,csak” nyolc célból áll, 

ezzel szemben a Fenntartható Fejlődési Célok tizenhét célból áll, 

már ebből sejthetjük, hogy szélesebb spektrum köthető az 

utóbbihoz. A Millenniumi Fejlesztési Célok elsősorban a világ 

szegényebb felére fókuszáltak, így a célok sorában megjelent 

többek között a mélyszegénységgel, éhínséggel, gyermek-

halandósággal, HIV/AIDS-el és más betegségekkel szembeni 

küzdelem. Az oktatás fejlesztése leginkább az alsófokú oktatásra 

vonatkozik, illetve az egyenlőtlenség problematikája is 

szűkebben, a nemi relációban jelenik meg. Ezzel szemben a 

Fenntartható Fejlődési Célok már magára az egész világra, azon 

belüli partnerségre helyezik a hangsúlyt, természetesen a fejlődő 

országok problémáinak prioritásként történő kezelése mellett. A 

kidolgozás körülménye és anyagi ráfordítás tekintetében is 

nagyobb az eltérés, előbbit kisebb létszámmal, kisebb költségek 

mellett alkották meg, míg utóbbinál egy nagyobb csapat 

dolgozott, úgy, hogy végső soron hetven ország képviseltette 

magát. Végül, témánk szempontjából fontos kiemelni, hogy a 

Millenniumi Fejlesztési Célok sokkal mérsékeltebben nyit az 

emberi jogi kérdések irányába, eltekintve a célokkal 

szükségszerűen összefüggőktől, míg a Fenntartható Fejlődési 

Célok sokkal nyitottabb hozzáállást mutat ebbe az irányba.  

 

 

4. A Fenntartható Fejlődési Célok kisebbségjogi relevanciá-

jának megalapozása 

 

Ahhoz, hogy az összefüggést alá tudjuk támasztani először abból 

kell kiindulnunk, hogy felismerjük, hogy a célok nem különállók, 

hanem egymással szorosan összefüggnek, így a megfelelő 
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implementálás megköveteli a rendszerszintű szemléletet, 

különösen, hogy önmagában a fenntarthatóság is több rendszer 

összefonódásában ragadható meg leginkább. Barbier és Burgess 

szerint az ökológiai, gazdasági és társadalmi rendszer összhangja 

adja a fenntartható fejlődés lényegét, és amennyiben a rendszerek 

nem működnek összehangolva, akkor az egyes rendszerek ‒ még 

kielégítő működés mellett is ‒ nem várt, sok esetben negatív 

hatást gyakorolhatnak egymásra. A rendszerszintű szemlélet 

tehát már magában az agendában tetten érhető és maga az agenda 

is hangsúlyozza, hogy a célok nem realizálhatók integráció 

nélkül. A fent említett két szerző szerint valamennyi cél egy-egy 

rendszerhez köthető, így hét gazdasági,14 öt környezeti,15 és öt 

társadalmi16 cél alkotja az akcióprogramot. Természetesen a 

szerzők is azzal a fenntartással élnek, hogy egy-egy komplex 

karakterű cél köthető több rendszerhez is,17 ennek eklatáns 

példája a minőségi oktatás, amit majd az alábbiakban kívánunk 

részletesebben tárgyalni. Az alábbi ábra fogaskerekekként 

kívánja ábrázolni a fenti szerzők által nevesített három rendszert, 

érzékeltetve azok összehangolt működésének fontosságát. 

                                                      
14 A szegénység felszámolása; Az éhezés megszüntetése; Egészség és jóllét; 
Tiszta víz és alapvető köztisztaság; Megfizethető és tiszta energia; Tisztességes 
munka és gazdasági növekedés; Ipar, innováció és infrastruktúra. 
15 Fenntartható városok és közösségek; Felelős fogyasztás és termelés; Fellépés 
az éghajlatváltozás ellen; Óceánok és tengerek védelme; Szárazföldi 
ökoszisztémák védelme. 
16 Minőségi oktatás; Nemek közötti egyenlőség; Egyenlőtlenségek csökkentése; 
Béke, igazság és erős intézmények; Partnerség a célok elérésében. 
17 Barbier, Edward B. - Burgess, Joanne C.:  The Sustainable Development Goals 
and the systems approach to sustainability. In: Economics E-Journal 2017-28. Kiel 
Institute for the World Economy. 2017, 1-22., 3- 6. 
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2. ábra: A három rendszer összehangolt működése jelenti a fenntartható 

fejlődést 

 

Másrészt a kapcsolat bizonyítékaként szolgál a cselekvési 

program öndefiníciója is a preambulumban, mely többek között 

az államok arra irányuló szándékát fejti ki, hogy globális 

partnerségben kívánják biztosítani minden ember egyenlőségét, 

méltóságának sértetlenségét, a békés, inkluzív, félelemtől és 

erőszaktól mentes, igazságos társadalmat.18 Az emberi jogi 

motiváció mögött állhatott az a sok kritika, amely ezzel 

kapcsolatban érte az Millenniumi Fejlesztési Célokat. E kritikák 

leginkább a célok korlátozott számára irányultak, a végrehajtás 

technokrata nehézségeire, a teljeskörű emberi jogi keret-

szabályozás hiányára, különösen a polgári és politikai jogok 

esetén, valamint a privát szektor nem megfelelő bevonására.19  

Továbbá, az úgynevezett „leave no one behind” (magyarra 

fordítva ,,senkit nem hagyunk hátra”) koncepció is lehetőséget 

teremt a kapcsolat vizsgálatára, melyet az ENSZ nyíltan felvállalt 

a Fenntartható Fejlődési Célokkal. A koncepció alapja, hogy 

senkit nem hagyunk hátra sem az országokon belül, sem az 

                                                      
18 Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó prog-
ramja. 12 -15.   
19 Alston, Philip: Ships Passing in the Night: The Current State of the Human 
Rights and Development Debate Seen through the Lens of the Millennium 
Development Goals. In: Human Rights Quarterly Vol. 27, No. 3. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, 2005. 756 – 759.  
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országok között. Előbbi kategória érintheti leginkább a nemzeti 

kisebbségek kérdését, ugyanis olyan meghatározott személyekre 

vonatkozik, akiknek valamely csoport(ok)hoz tartozása miatt kell 

erre irányuló specifikus diszkriminációval szembesülnie. A 

Fenntartható Fejlődési Célok elhivatottságot jelentenek az 

államoknak a tekintetben, hogy megerősítik az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata20 iránti elkötelezettségüket és azt, hogy 

tiszteletben tartják, védik és érvényesítik az emberi jogokat és 

alapvető szabadságokat,  így például fajra, bőrszínre, nemre, 

nyelvre, vallásra, politikai vagy más meggyőződésre, nemzeti 

vagy társadalmi származásra vagyonra, születésre, fogyatékkal 

való életre vagy egyéb helyzetre.21 Utóbbi az ENSZ egyik 

dokumentumának fényében  ‒ mivel nem kerül a határozatban 

pontos definiálásra ‒ egyértelműen vonatkozhat a kisebbségi 

helyzetben levőkre is.22 

 

 

5. Az egyes kisebbségi jogi szempontból releváns célok 

 

Ahogy fent láthattuk, a célok alapvetően besorolhatók a 

környezeti – gazdasági – társadalmi rendszerek valamelyikébe, 

sőt egy-egy cél, mint például a minőségi oktatás több rendszer 

részét is képezheti. Az alábbiakban három olyan célt választunk 

ki, amelynek a legkézenfekvőbb a kisebbségjogi relevanciája, 

azzal, hogy más elsőre talán egyéb kérdésekre fókuszáló céloknak 

is lehet hatása a nemzeti kisebbségek tekintetében, akár közvetett 

módon is. Erre példa a 11. cél, amely az urbanizáció kérdésével 

foglalkozik és egyik alapvető feladatának tartja többek között a 

                                                      
20 ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatáról (1948). 
21 Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó 
programja. 29. 
22 Stuart, Elizabeth - Bird, Kate - Bhatkal, Tanvi - Greenhill, Romilly - Lally, 
Steven - Rabinowitz, Gideon - Samman, Emma - Binat Sarwar, Moizza - Lynch, 
Alainna: Leaving no one behind: a critical path for the first 1,000 days of the Sustainable 
Development Goals. London: Overseas Development Institute. 2016, 17 – 18.  
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befogadó zöldterületek megkülönböztetéstől és félelemtől mentes 

használatának biztosítását, mely következtében mindenki 

élvezheti az ökológiai és egyéb előnyöket, jelen esetben nemzeti, 

etnikai származástól függetlenül. A részletesen vizsgálni kívánt 

célok a következők: 1.) Minőségi oktatás; 2.) Egyenlőtlenségek 

csökkentése; 3.) Béke, igazság és erős intézmények.  

 

5.1 - Minőségi oktatás (Quality education) 

A negyedik célkitűzés tekintetében fontos elvárás, hogy az állami 

oktatási rendszereknek meg kell felelnie az esélyegyenlőség 

követelményének. Ennek érdekében az agenda feladatként tűzi 

ki, hogy minden fiú- és leánygyermek egyenlő esélyekkel 

részesüljön az ingyenes, minőségi oktatásban, nem csak alap-

fokon, mint ahogy a Millenniumi Fejlesztési Célokban megjelent, 

hanem felsőfokon is. Ezen kívül a felsőoktatás kapcsán is rögzíti 

az egyenlő hozzáférés követelményét, továbbá külön kiemeli a 

sérülékenyebb csoportokat, mint az őshonos népek.  Mindezeken 

túl hangsúlyozza, hogy az oktatás egyfajta eszköz egy békésebb, 

toleránsabb, fenntarthatóság iránt elkötelezettebb társadalom 

kiépítéséhez. Ennek módja a specifikusan ezen értékekre irányuló 

oktatást, amely többek között tájékoztatást ad a ,,békés és 

erőszakmentes kultúra jelentőségéről, a globális polgárságról, a 

kulturális sokszínűség megbecsüléséről és a kultúrának a fenntartható 

fejlődéshez történő hozzájárulásáról.” A feladatok kiterjednek 

továbbá az oktatási környezetre is, annak befogadó és békés 

jellegének szükségességére.23 

A cél szoros kapcsolatban áll az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatában foglaltakkal, miszerint ,,a nevelésnek az emberi 

személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és 

alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell 

irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az 

                                                      
23 Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó 
programja. 67. 
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összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, 

valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében 

kifejtett tevékenység kifejlődését.”24 A Nyilatkozat továbbá kiemeli, 

hogy ,,a szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó 

nevelés megválasztásában”.25 A Gazdasági, Szociális és Kulturális 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya pedig az iskolai nevelést az 

emberi személyiség kiteljesedésén túl az emberi méltósággal is 

összefüggésbe hozza, továbbá a célja, hogy ,,előmozdítsa a 

megértést, türelmet és barátságot valamennyi nemzet, valamint minden 

faji, népi és vallási csoport között”.26 Ha az ENSZ oktatással 

kapcsolatos álláspontját vizsgáljuk, érdemes megemlítenünk még 

a Katarina Tomaševski, ENSZ különmegbízott által kidolgozott 

,,4A” rendszert, melynek fényében az oktatáshoz való jog akkor 

valósul meg, ha megfelel a következő követelményeknek: 

available (elérhető), accessible (hozzáférhető), acceptable 

(megengedhető), adaptable (alkalmazkodó). Az elérhetőség 

többek között magába foglalja a megfelelő létesítményeket, 

megfelelő minőségű tananyagokat, könyveket, míg a 

hozzáférhetőség többek között a marginalizált csoportokra 

szentelt külön figyelmet is. Ezeken túlmenően a megenged-

hetőség a megkülönböztetéstől mentes, minden diák számára 

kulturálisan is megfelelő oktatást is jelenti, az alkalmazkodás 

pedig kiterjed a rugalmas oktatási programokra, azon belül is a 

közösségek szükségleteihez való flexibilis adaptációra.27 

Ha a külhoni magyarság szemszögéből vizsgáljuk a 

fentieket, azok mindenképp különös értelmet nyernek, hiszen 

számos olyan eset van, amikor sérül például az anyanyelven való 

oktatás követelménye, amely világosan egybecseng az esély-

                                                      
24 ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatáról (1948). 26. cikk 2. pont. 
25 Uo. 26. cikk 3, pont. 
26 ENSZ Közgyűlésének 2200 A (XXI) határozata a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányáról (1966) 13. cikk. 
27 Szamel Katalin: Oktatáshoz való jog. In: Lamm Vanda (Szerk.): Emberi jogi 

enciklopédia. Budapest: HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2018, 577 – 579. 
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egyenlőség biztosításának kérdésével. Az anyanyelven történő 

oktatás tekintetében Kardos Gábor rámutat arra, hogy a jognak 

két oldalát választhatjuk el egymástól. Egyrész heteronóm jelleget 

mutat, mint általános emberi jog, melynek megkülönböztetéstől 

mentes élvezetét köteles az állam biztosítani. Másrészt, autonóm 

jellegű, mivel a kisebbségeket megillető egyfajta többletjogként is 

értelmezhető, olyan szempontból, hogy az állam részéről több 

erőfeszítést igényel a realizálása. Az anyanyelven történő oktatás, 

így egyrészt általános értelemben az oktatáshoz való jog rész-

jogosultsága, másrészt kisebbségi többletjog is.  Ez a tágabb 

értelemben vett felfogás, azért is fontos, mert az általános értelmű 

felfogás túl szűknek bizonyulna, erre példaként a szerző az 

eljárásbeli nyelvi jogokat hozza, ugyanis, ha nem érti az érintett 

az eljárás nyelvét, akkor tolmácsot, fordítót kell biztosítani 

számára. Ha viszont kisebbségi anyanyelvű személyről van szó, 

felmerülhet, hogy beszéli a többségi nyelvet, habár az nem az 

anyanyelve, így szükség van a külön kisebbségi nyelvi jogokra 

is.28 

A nyelvi jogok körét Andrássy Gyula a Rawls-féle 

igazságossági elméletre vetíti ki, amikor felveti, hogy a Rawls 

által felvázolt ,,eredeti helyzetben” elképzelhetővé válhat az is, 

hogy a felek, akik társadalmi szerződést kötöttek, nem tudják, 

hogy az álaluk beszélt nyelv (Rawlsnál a vallási, illetve 

lelkiismereti meggyőződés) többségi vagy épp kisebbségi. Ebben 

a természeti állapotban a szabadságjogok korlátozásánál tehát 

felmerül a rendezési elv kérdése és mivel Andrássy felvetése 

szerint az egyének nincsenek tisztában a saját nyelvük kisebbségi-

többségi helyzetével, ahogy Rawls-nál a vallásuk, meggyőző-

désük helyzetével, ezért szükségszerűen az egyenlőséget fogják 

rendezési elvként választani.29  

                                                      
28 Kardos Gábor: Nyelvi jogok, európai megoldások? In.: Magyar kisebbség. 21. 
évfolyam, 2.szám. Budapest, 2016, 8 – 9.  
29 Andrássy Gyula: Nyelvek és nyelvi jogok a térben. In: Iskolakultúra, 26. 
évfolyam, 1. szám. 2016, 10 – 13.  
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Úgy vélem, fontos röviden megvizsgálni a Nemzeti vagy 

Regionális Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját is,30 mely bár 

nem az ENSZ-hez köthető dokumentum, de a célok realizálása 

során kétségkívül figyelembe veendő tényező is lehet. Kardos 

felhívja a figyelmet arra, hogy a Keretegyezménnyel kapcsolatban 

több probléma is észlelhető, így például az, hogy programnorma 

jellegű, gyenge az ellenőrzési mechanizmusa, illetve alapelveket 

mond ki. Utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy a keretet a 

belső jogszabályok mellett a felek kétoldalú egyezményei töltik 

meg tartalommal. Ilyen például a Románia és Magyarország 

között létrejött alapszerződés,31 melynek 12. cikke hangsúlyozza 

a felek közötti együttműködést az oktatás és kultúra fejlesztése 

területén, illetve a felek ,,bátorítják” a másik fél nyelvén történő 

oktatást. Továbbá megjegyzi, hogy a Keretegyezmény rendszeré-

ben nincsen biztosítva panaszjog, gyengébb időszaki jelentési 

eljárás keretében valósulhat meg egyfajta ellenőrzési mechaniz-

mus.32 

A Kisebbségi Jogvédő Intézetnek az évek során számos 

olyan ügye volt, mely a minőségi oktatás kérdését veti fel, több 

alkalommal az anyanyelven történő oktatás került veszélybe, 

mint például a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum33 ügyében, 

ahol a törvényileg meghatározott minimális  létszám ellenére nem 

került sor a magyar nyelvű képzőművészeti osztály indítására 

vagy a marosvásárhelyi katolikus líceum ügye, ahol az alapítás 

körüli törvényesség kérdése miatt olyan gyermekek szüleit is 

beidézték kihallgatásra, akik nem is jártak a magyar nyelvű 

                                                      
30 Európa Tanács Nemzeti vagy Regionális Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartája. Strasbourg, 5. XI.1992. European Treaty Series - No. 148. 
31 1997. évi XLIV. törvény a Magyar Köztársaság és Románia között 
Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a megértésről, az együttműködésről 
és a jószomszédságról szóló Szerződés kihirdetéséről. 
32 Kardos 2016. i.m., 11. 
33 Az ügy képviseletét a KJI kolozsvári partnere, az Advocacy Group for Freedom 
of Indetity látja el.  
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képzésre akkor.34 Továbbá a Civil Elkötelezettség Mozgalom35is 

több akciót szervezett az iskolai kétnyelvűség megvalósítása 

érdekében, mely területen sajnos továbbra is súlyos hiányosságok 

jellemzőek. 

 

5.2 - Egyenlőtlenségek csökkentése (Reduced inequality) 

Az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló cél általános 

jellegűnek mondható, hiszen láthattuk például, hogy a minőségi 

oktatás vagy a fenntartható urbanizáció spektrumában is kiemelt 

jelentőséggel bír a diszkriminációmentesség. Ugyanakkor a fent 

tárgyalt ,,senkit nem hagyunk hátra” koncepció és az emberi jogok 

tisztelete iránti nyílt elköteleződés is indokolttá teszi a 

megkülönböztetés tilalmának önálló célként történő megfogal-

mazását, így minél szélesebb körre kiterjesztve annak hatókörét. 

A cél alapvetően két dimenzióban gondolkozik, egyrészt 

horizontálisan az országok közötti, másrészt vertikálisan az 

országokon belüli diszkriminációtilalomra terjed ki. 

Továbbá a 10. cél illeszkedik az ENSZ diszkriminációellenes 

koncepciójába is. Ennek egyik alapja az 1965-ös egyezmény a faji 

megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről36, 

mely sok tekintetben épít az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatára, már a Preambulumban hivatkozik a Nyilatkozat 

által deklarált méltóságban, jogokban és szabadságban való 

egyenlőségre. Az Egyezmény szerint a faji megkülönböztetés 

fogalma kiterjed többek között a nemzetiségi vagy etnikai 

származáson alapuló különbségtételre, kizárásra, megszorításra, 

előnyben részesítésre, melynek célja vagy eredményeként 

politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális vagy közéleti téren az 

emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, 

                                                      
34 Az ügy képviseletét a KJI marosvásárhelyi partnere Kincses Előd látta el. 
35 A KJI marosvásárhelyi partnere. 
36 ENSZ Közgyűlésének 2106 (XX) határozata A Faji Megkülönböztetés 
Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről szóló Nemzetközi Egyezményről 
(1965). 
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egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése 

vagy csorbítása.37 Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed a 

tisztességes eljáráshoz, szabadsághoz és személyes biztonsághoz, 

állami védelemhez való jog, különféle polgári és politikai jogok 

biztosítására is és kötelezi a részes államokat, hogy megfelelő 

eszközökkel lépjenek fel a hátrányos megkülönböztetés ellen, 

igazságos jóvátétel, illetve elégtétel mellett, amennyiben megtör-

tént már a faji diszkrimináció.38  

Meg kell jegyezni, hogy a cél összességében inkább 

gazdasági jellegű, például kifejezi az arra vonatkozó törekvést, 

hogy a népesség jövedelem szempontjából alsó 40%-ának olyan 

mértékben növelik a jövedelmét (vagy tartják meg), amely 

túlmutat a nemzeti átlagjövedelem növekedési ütemén,39 

ugyanakkor figyelemre méltó a 10.2, illetve 10.3 feladat. Előbbi 

kimondja, hogy 2030-ig mindenki számára lehetővé teszik 

nemcsak a szociális, valamint gazdasági, hanem a politikai 

felzárkózást is, több védett tulajdonságra, így többek között 

etnikai hovatartozásra, származásra tekintet nélkül.40 Utóbbi 

pedig rögzíti, hogy biztosítják az egyenlő esélyeket, csökkentik az 

egyenlőtlenségeket. Ennek keretében megszüntetésre kerül 

minden hátrányosan megkülönböztető jogszabály, politika és 

gyakorlat, továbbá elő kell mozdítani a célravezető szabályozást, 

politikai és gyakorlati cselekvést.41 Az esélyegyenlőség meg-

teremtésének többek között etnikai származás, nemzetiség 

szempontjából való hangsúlyozása igen pozitív, hiszen kifejezi, 

hogy a Fenntartható Fejlődési Célok is nyitottak a kollektív jogok 

védelme irányába. Ugyanis az általános, egyéni esélyegyenlőségi 

kötelezettséggel szemben, itt nem az egyének védelme jelenik 

                                                      
37 Uo. 1. cikk. 
38 Szajbély Katalin: Faji alapú diszkrimináció tilalma. In: Lamm 2018. i.m., 287 – 
288.  
39 10. cél. 10.1. feladat. In: Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig 
megvalósítandó programja. 79. 
40 Uo. 79. 
41 Uo. 79. 
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meg, hanem az összetartozó személyek csoportként történő 

támogatása.42 

Sajnos továbbra is több olyan hátrányosan 

megkülönböztető jogszabály van hatályban a környező 

országokban, amelyek a külhoni magyarok jogait csorbítják, így 

például az ukrán oktatási törvény,43 mely gyakorlatilag ellehe-

tetleníti a megfelelő anyanyelven történő oktatáshoz való jogot 

vagy a szlovák állampolgársági törvény,44 mely megfosztja a 

kettős állampolgárság lehetőségétől a felvidéki magyarságot.45 

 

5.3 - Béke, igazság és erős intézmények (Peace, justice and strong 

institutions) 

A 16. célkitűzés nagymértékben összefügg a közbiztonság 

megerősítése mellett a jogállamiság követelményeivel is. A 

jogállamiság tartalmára Európában Chronowski Nóra szerint a 

Velencei Bizottság szakértői tevékenysége, illetve az Európai 

Unió Bíróságának, valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai 

Bíróságának gyakorlata fényében a következő kritériumok 

határozhatók meg: törvényesség (átlátható jogalkotás), jog-

biztonság, végrehajtó hatalom önkényének kiküszöbölése, az 

igazságszolgáltatás függetlensége, hatékony bírói felülvizsgálat, 

alapvető jogok védelme, arányosság, jogegyenlőség. Továbbá 

utal arra, hogy e követelmények nem csupán formális, eljárási 

természetűek, hanem tartalmi jellegűek is, például a luxembourgi 

bírói fórum kötelessége az alapjogokkal összhangban történő 

felülvizsgálat.46 

                                                      
42 Pap András László: Egyenlő bánásmód követelménye. In: Lamm 2018. i.m., 
100. 
43 Ukrajna 2017.évi 2145-VIII. számú törvénye az oktatásról. 
44 Szlovák Köztársaság Állampolgárságáról szóló 40/1993. sz. törvény. 
45 Az e törvénnyel kapcsolatos ügyeket a KJI érsekújvári partnere, Nagy Tibor 
ügyvéd látja el. 
46 Chronowski Nóra: Jogállamiság – gondolatok a magyar és az európai uniós 
jogfejlődésről. In: Pro Publico Bono – Magyar közigazgatás, 2016/4. 39 -40. 
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A kisebbségvédelem szempontjából kiemelten fontos lehet 

a 16.3 feladat, mely kimondja, hogy az államok elősegítik mind 

nemzeti, mind nemzetközi szinten a jogállamiságot, továbbá 

biztosítják mindenki számára az igazságszolgáltatáshoz való 

egyenlő hozzáférést.47 Figyelemre méltó még a 16.10 feladat, mely 

főként az alapvető szabadságjogok védelmének biztosítására 

vonatkozik,48 valamint a 16.b feladat, mely a hátrányos meg-

különböztetés elleni jogalkotás erősítését tűzi ki célul, valamint az 

annak megfelelő jogérvényesítést, vonatkozó politikák végre-

hajtását. Utóbbi tekintetében pozitívan értékelendő, hogy a 

negatív diszkriminációval kapcsolatos jogalkotói, illetve jogalkal-

mazói követelményeket a fenntartható fejlesztés érdekeit szolgá-

lónak minősíti. 49 

A fent említett 16.3 feladat részének tekinthetjük a 

tisztességes eljáráshoz való jog biztosítását, melynek gyökerei 

Kadlót Erzsébet szerint a 18. századra nyúlnak vissza. Megjegyzi, 

hogy bár igen széleskörűen került kidolgozásra a fogalom a 20. 

század elejére és ehhez sok jeles német jogtudós is hozzájárult, 

ugyanakkor ez sem bizonyult elegendőnek a második világ-

háború borzalmainak megelőzéséhez. Emiatt a háborút követően 

erőteljes igény merült fel a nemzetközi közösségben, hogy az 

államok bizonyos alapértékeket normatív szinten is óvjanak meg. 

Az elv markánsan kötődik az Emberi Jogok Európai Egyezmé-

nyéhez és a strasbourgi bíróság gyakorlatához. Az Egyezmény 6. 

cikke magába foglalja az ártatlanság vélelmét, az igazságos és 

nyilvános tárgyaláshoz, törvényes bizonyításhoz, független, 

pártatlan bíróhoz, törvény által felállított bírósághoz, vád előzetes 

megismeréséhez, anyanyelvhasználathoz és az ésszerű időn belül 

történő eljáráshoz való jogot.50 

                                                      
47 Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó prog-
ramja. 95. 
48 Uo. 97. 
49 Uo. 97. 
50 Kadlót Erzsébet: Tisztességes eljáráshoz való jog. In: Lamm 2018. i.m., 678 – 
679. 
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A KJI ügyei közül például a tisztességes eljáráshoz való jog 

többízben is sérült Beke István és Szőcs Zoltán ügyében, 

különösen akkor, amikor az ügy másodfokú tárgyalásakor úgy 

történt meg a vád súlyos következménnyel járó módosítása, hogy 

arra a védelem előzetesen nem készülhetett fel. 

 

 

Konklúzió 

 

Jelen tanulmány kiindulási pontja az a hipotézis volt, hogy van-e 

relevanciája a kisebbségvédelem szempontjából az ENSZ 

Fenntartható Fejlődési Céljai vizsgálatának. A fentiek alapján 

megállapíthatjuk, hogy a kérdésre adható válasz egyértelműen 

igen. Ez egyrészt fakad magából a fenntarthatóságból, mely egy 

olyan komplex fogalom, ami nyitott az ökológiai rendszeren túl 

többek között a társadalmi dimenzió felé is. Másrészt a 

Fenntartható Fejlődési Célok igen erőteljes emberi jogi 

elköteleződésről tesznek tanúbizonyságot, mely alapvetően 

megteremti a teret akár a kisebbségvédelmi szempontú 

olvasatnak is. Ezt külön megerősíti az a tény, hogy a célok között 

több, akár szorosabban vett környezeti jelleg esetén is szerepel a 

diszkrimináció tilalma, továbbá külön cél is fókuszál általános 

jelleggel a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésének 

ösztönzésére. Ezen felül láthattuk, hogy más célok is, így 

különösen a minőségi oktatás és a tisztességes eljáráshoz való 

jogot is felölelő béke, igazság és erős intézményrendszerek is 

erőteljes kisebbségvédelmi relevanciával rendelkeznek. 

Mindennek fényében megállapíthatjuk, hogy a Fenntartható 

Fejlődési Célok figyelembevétele indokolt és hasznos lehet a 

kisebbségvédelmi tárgyú kutatások során, új dimenzióval bővítve 

a nemzetközi jog által megteremtett eszközöket. 
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Elek Zsófia 

 

KISEBBSÉGVÉDELEM A NEMZETKÖZI JOGBAN - AZ 

EBESZ TERÜLETI IRODÁI 

 

 

Bevezető 

 

Bár az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(továbbiakban: EBESZ) jól felépített bécsi Titkársággal és 

szakosodott ún. autonóm intézményekkel rendelkezik, a 

szervezet „szeme és füle” az egyes részt vevő államok területén 

működő területi irodák. Tekintettel arra, hogy ezen irodák a 

nemzeti kisebbségek helyzetét is folyamatosan nyomon követik 

(monitorozzák), így érdemes ‒ az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa 

(High Commissioner on National Minorities - HCNM) mellett ‒ 

lehetőségként tekinteni ezen irodákra és felhívni a nemzeti 

kisebbségek jogvédelmével foglalkozó szakemberek figyelmét az 

érdekérvényesítés és figyelemfelhívás ezen módjára is.  

 

 

Az EBESZ története és felépítése  

 

Az EBESZ egy az ENSZ Alapokmányának VIII. fejezete által 

meghatározott regionális szervezet, melynek fő funkciói a korai 

előrejelzés, a konfliktusmegelőzés, a válságkezelés és a válságok 

megoldását követő rehabilitáció, az európai biztonság és stabilitás 

megőrzése érdekében.  

Tagsága széles, (57 részt vevő állam és további 11 

mediterrán és ázsiai partnerországot tömörít), földrajzi értelem-

ben a szervezet által lefedett terület Vancouvertől Vlagyivosz-

tokig tart. Ezzel az EBESZ a legnagyobb, biztonsági kérdésekkel 

foglalkozó regionális szervezet, melynek nagy előnye, hogy az 

európai biztonsági architektúrát meghatározó vagy befolyásoló 
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esemény vagy konfliktus szereplői jó eséllyel az asztal körül 

ülnek. Jó példa erre a kelet-ukrajnai válság, melynek minden 

lényeges szereplője (Ukrajna, Oroszország, a Normandiai 

Formátum többi tagja, illetve az USA és Kanada) egyben az 

EBESZ részes állama is, így folyamatos a kapcsolattartás és 

egyeztetés az egyes államok között.  

További jellemzője a szervezetnek, hogy az általa elfogadott 

döntések politikailag, nem pedig jogilag kötelezők, amely a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az EBESZ-nek nincsen olyan 

mechanizmusa, amely számon kérheti vagy kikényszerítheti a 

meghozott döntések végrehajtását. A döntéshozatal minden 

esetben konszenzusos alapon történik: mind az 57 részes állam 

jóváhagyása szükséges a szervezet mindennapi működését 

biztosító (vezető tisztségviselők kinevezése, költségvetés) vagy 

legfontosabb politikai döntéseinek meghozatalához.  

Az EBESZ-t különlegessé teszi az is, hogy szervezeti 

felépítését tekintve horizontális struktúra jellemzi. Ez a 

gyakorlatban annyit tesz, hogy a Főtitkár vezette Titkárság, illetve 

a három, úgynevezett autonóm intézmény (Médiaszabadság 

Képviselő, a már említett HCNM, illetve az ODIHR - Office for 

Democratic Institutions and Human Rights - Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatala) között nincsen alá - fölé 

rendeltségi viszony: sokkal inkább egymással együttműködve, 

egymást kiegészítve alakítják a szervezet napi működését. Ehhez 

hozzájárul az is, hogy az EBESZ – megint csak más nemzetközi 

szervezetekkel ellentétben – az elnökség által meghatározott 

szervezet (chairmenship driven), vagyis a szervezet napirendjét 

alapvetően az egymást évenként követő, önkéntesen vállalt 

elnökségek határozzák meg és elnökölik a legfontosabb döntés-

előkészítő és döntéshozó testületeket.1  

Az EBESZ jelenlegi Főtitkára Thomas Greminger, svájci 

diplomata, aki egyfajta menedzseri szerepet tölt be és a pénzügyi 

                                                      
1 Az előadás megtartásának idején Olaszország, jelenleg Szlovákia tölti be az 
elnökségi szerepet. 
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és személyzeti igazgatásáért felel, a szervezetet a külvilág felé, 

politikai értelemben leginkább az elnökség (az elnökséget adó 

ország külügyminisztere) jeleníti meg. A Főtitkár irányítása alá 

tartozik a bécsi székhelyű Titkárság, ami a már említett 

adminisztratív feladatok mellett felügyeletet és irányítást 

gyakorol a 16 területi iroda (field operation) felett.  

Varsóban kapott helyet a szervezet emberi jogi dimenziós 

csúcsintézménye, az ODIHR, mely jelenleg az izlandi Ingibjörg 

Solrun Gisladottir irányítása alatt működik. Az Iroda az emberi 

jogok számos vetületével foglalkozik, de legismertebb tevékeny-

sége egyértelműen a választási megfigyelés, melyet az adott 

ország felkérése alapján végez a teljes EBESZ térségben. Bécsben 

működik a Médiaszabadság Képviselő irodája a korábbi francia 

Európa-ügyi miniszter, Harlem Désir vezetésével. A képviselő 

folyamatosan nyomon követi a részes államokat a média-

szabadság területén történő változások és rendkívüli események 

tekintetében és aggodalomra okot adó körülmény esetén 

konzultációt kezdeményez az adott országgal.  

A harmadik, hágai székhelyű autonóm intézmény a 

Kisebbségi Főbiztos (HCNM), aki jelenleg Lamberto Zannier 

olasz karrierdiplomata,2 korábbi EBESZ Főtitkár. Tanácsadással, 

közvetítéssel segít feloldani a konfliktusokat, ennek keretében 

pedig jogilag nem kötelező ajánlásokat fogalmaz meg.3 

                                                      
2 Zannier 2017.07.19-től van hivatalban, sorban ő az ötödik HCNM: Max van der 
Stoel 1992-2001, Rolf Ekéus 2001-2007, Knut Vollabaek 2007-2013, Astrid Thors 
2013-2016. 
3 Az elmúlt 25 évben összesen nyolc tematikus ajánláscsomagot adtak ki a 
különböző HCNM-ek, főként az anyanyelvhasználathoz illetve a közéletben 
való részvételhez kapcsolandóan: Hágai Ajánlások a nemzeti kisebbségek 
oktatási jogairól, 1996; Osloi Ajánlások a nemzeti kisebbségek nyelvi jogairól, 
1998; Lundi Ajánlások a nemzeti kisebbségek hatékony részvételéről a 
közéletben, 1999; Útmutató a kisebbségi nyelvek használatához az elektronikus 
médiában, 2003; A többnemzetiségű társadalmakban a rendőri intézkedésekről 
szóló Ajánlások, 2006; Bolzanoi Ajánlások a nemzeti kisebbségekről az 
államközi kapcsolatokban, 2008; Ljubjanai Ajánlások a Sokszínű Társadalmak 
Integrációjáról, 2012. 2018 őszén Zannier publikálta a kisebbségek 
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Munkamódszere a “csendes”, preventív diplomácia. Igyekszik 

kerülni a nyilvános állasfoglalásokat, a legritkább esetekben 

fordul csak a nyilvánossághoz.  

 

 

Területi irodák 

 

Már az 1975. augusztus 1-jén elfogadásra került, a szervezet 

előképét elindító, úgynevezett Helsinki Záróokmány előkelő 

helyen foglalkozott a nemzeti kisebbségek jogainak fokozott 

védelmével. A VII., emberi jogokkal foglalkozó fejezet szerint: „A 

részt vevő államok, melyeknek területén nemzeti kisebbségek vannak, 

tiszteletben tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek jogát a 

törvény előtti egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a 

lehetőséget, hogy ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal és az 

alapvető szabadságokkal, és ily módon védelmezik a nemzeti kisebbségek 

törvényes érdekeit ezen a téren”.4 Azért fontos kiemelni, hogy a 

témával már a Záróokmány is foglalkozott, mivel itt a 

legalapvetőbb, a térségre vonatkozó magatartási szabályok 

(határok sérthetetlensége, szuverenitás tisztelete) és kötele-

zettségek kerültek lefektetésre, amelyek a későbbi évtizedekben, 

és mind a mi napig meghatározzák a szervezet működési kereteit. 

Ezért van az, hogy az emberi jogok tisztelete, azon belül is a 

nemzeti kisebbségek jogainak garantálása nem csak az erre 

szakosodott intézmény (HCNM) feladata, hanem szerves részét 

képezi más szervezeti egységek munkájának is.  

Mindez a Záróokmány által képviselt egyedi filozófiából 

fakad, amelyet magyarul leginkább a biztonság átfogó 

                                                      

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének jogával foglalkozó Grazi 
Ajánlásokat. 
4 „The participating States on whose territory national minorities exist will respect the 

right of persons belonging to such minorities to equality before the law, will afford them 

the full opportunity for the actual enjoyment of human rights and fundamental freedoms 

and will, in this manner, protect their legitimate interests in this sphere.” Helsinki 

Záróokmány. 
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koncepciójának szokás nevezni (comprehensive concept of security). 

Ennek alapján a biztonság nem írható le csupán az elsődleges, 

fizikai biztonság követelményével, ahhoz együttesen kell 

megvalósulnia a gazdasági, környezeti tényezők stabilitásának és 

az emberi jogok maradéktalan érvényesülésének. A gyakorlatban 

ezt úgy kell elképzelni, hogy hiába él egy ország állampolgára 

fizikai erőszakra vonatkozó fenyegetések hiányában, 

amennyiben a gazdasági körülményei vagy az alapvető 

szolgáltatásokhoz (víz, elektromosság) való hozzájutása nem 

biztosított, úgy az adott egyén helyzete nem tekinthető 

biztonságosnak. Ezt a logikát követve, amennyiben az előbbi két 

feltétel adott, de az egyén emberi jogai nem érvényesülnek, 

esetleg sérelmet szenvednek, ugyancsak nem beszélhetünk 

biztonságról. Tehát a szervezet alapfilozófiája szerint amennyi-

ben például a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása 

valamilyen csorbát szenved, úgy az adott egyén helyzete akkor 

sem tekinthető stabilnak, ha egyébként a fizikai és gazdasági 

tényezők adottak. Egy ilyen helyzet könnyen vezethet konfliktu-

sokhoz, illetve instabilitáshoz, melynek megelőzése az EBESZ 

alapfeladatai között szerepel.  

A fentiek miatt ‒ továbbá tekintettel arra, hogy a terepen a 

missziók az információ elsődleges forrásai ‒ a HCNM mellett az 

EBESZ területi irodái a nemzeti kisebbségek jogainak érvénye-

sülését is folyamatosan nyomon követik és elemzik az esetleges 

eszkaláció megelőzése végett.  

Jelenleg 16, különböző státusszal és feladatkörrel 

rendelkező, úgynevezett területi iroda működik az EBESZ 

térségben.5 Habár nagykövetségként szoktak rájuk hivatkozni és 

                                                      
5 Albániai Misszió, Bosznia Hercegovinai Misszió, Koszovói Misszió, 
Montenegrói Misszió, Szerbiai Misszió, Észak Macedóniai Misszió, Moldovai 
Misszió,Projekt Koordinátori Iroda Ukrajnában, Különleges Megfigyelő Misszió 
Ukrajnában- SMM, Ashgabati Központ, Projekt Koordinátori Iroda Asztanában, 
Projekt Koordinátori Iroda Bishkekben, Projekt Koordinátori Iroda 
Dushanbéban,  Projekt Koordinátori Iroda Üzbegisztánban, Hegyi-Karabah 
konfliktust Megfigyelő Misszió, Orosz-ukrán határszakaszt megfigyelő misszió 
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vezetőjük is minden esetben nagyköveti rangú diplomata, aki az 

EBESZ szolgálatában áll, ennek ellenére az irodák tevékenysége 

nagyban különbözik egy „átlagos” nagykövetség feladataitól. 

Ugyanis míg egy nagykövetség alapvetően a küldő és a fogadó 

ország közötti kétoldalú kapcsolatok fenntartásáért és 

fejlesztéséért felel, addig az EBESZ képviseletek elsődleges célja, 

hogy a fogadó ország nemzetközi kötelezettségeinek végre-

hajtását segítsék elő általános tanácsadással és célzott, projekt 

alapú együttműködéssel. Ezek a projektek kiterjednek mind a 

három dimenzióra és minden esetben a fogadó állammal 

egyetértésben kerülnek meghatározásra.6 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az irodák nem 

követik nyomon a fogadó országban zajló társadalmi vagy 

politikai folyamatokat, hiszen – híven a szervezet alaptevékeny-

ségéhez – alapvető feladatuk a konfliktusok előrejelzése és azok 

kirobbanásának, eszkalálódásának megelőzése (early warning, 

early action). Jó példa erre Macedónia (2019 februárja óta Észak-

Macedónia), ahol az elmúlt évek politikai fejleményeit és az ezzel 

kapcsolatos feszültséget a Szkopjéban működő iroda folyama-

tosan nyomon követte és a jelzései alapján mind a Főtitkár, mind 

a szervezet elnökségét akkor ellátó Ausztria mediátorként lépett 

fel az eszkaláció elkerülése végett.  

Területi iroda telepítéséhez szükség van a fogadó állam 

beleegyezésére és a mandátum is ezen egyeztetések keretében 

kerül kialakításra. Ugyanakkor itt is tetten érhető, a fentebb 

említett konszenzuskényszer kétélűsége. A mandátumok 

megújításához, illetve az irodák költségvetésének elfogadásához 

ugyanis mind az 57 részt vevő tagállam jóváhagyás szükséges. 

Így történhetett meg az, hogy 2017-re gyakorlatilag nem maradt 

EBESZ jelenlét a Kaukázusban; 2015-ben Azerbajdzsán nem járult 

hozzá a Bakuban működő iroda mandátumának megújításához; 

2017-ben pedig szintén azeri vétó okozta a jereváni iroda 

bezárását.  

                                                      
6 E három dimenzió: 1.) politikai-katonai, 2.) gazdasági-környezeti, 3.) humán 
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Területi irodák a Magyarországgal szomszédos országokban 

 

Tekintettel arra, hogy a magyar kisebbséggel rendelkező, 

környező országok közül Szerbiában és Ukrajnában működik 

EBESZ misszió, érdemes ezek tevékenységét külön is górcső alá 

venni.  

A szerbiai irodát 2001-ben nyitották meg, az akkori 

jugoszláv kormánnyal együttműködésben, majd a politikai 

fejlemények folytán a misszió először 2003-ban majd 2006-ban 

nevet váltott, noha mandátuma a kezdetektől változatlan.7 

Eszerint a misszió segítséget és szakértelmet biztosít a helyi 

hatóságoknak, egyéneknek, csoportoknak és más szervezeteknek 

a demokrácia fejlesztéséhez, valamint az emberi jogok, ideértve a 

kisebbségek jogainak védelméhez. További kisebbségi vetületű 

elem, hogy az iroda együttműködik a szervezet Kisebbségi 

Főbiztosával, illetve az Európa Tanáccsal.  

A belgrádi irodában egy külön részleg foglalkozik a 

nemzeti kisebbségek képviselőivel való kapcsolattartással, 

valamint a nemzeti és helyi jogalkotás nyomon követésével, 

elemzésével és az ezzel kapcsolatos tanácsadással. Tekintettel 

arra, hogy a misszió alaptevékenysége és szándéka is arra irányul, 

hogy minél szorosabb és aktívabb kapcsolatot tartson fenn a civil 

társadalom képviselőivel, mindenképpen érdemes megfontolni, 

hogy egy esetleges jogsérelem miatti aggodalmak becsatorná-

zásra kerüljenek az EBESZ felé is a misszión keresztül. 

Mindemellett érdemes szem előtt tartani, hogy a misszió nem 

jogvédő iroda és nem is jogsegélyszolgálat, így egyedi ügyekkel 

ritkán foglalkoznak; bevonásuk akkor lehet célravezető, ha 

rendszerszintű a jogsértés, amelyet valamely állami hatóság 

követ el jogalkotáson keresztül vagy hivatalos eljárásban. Ehhez 

                                                      
7 Lásd az EBESZ Állandó Tanácsának 2001. január 11-én elfogadott PC.DEC/401 

számú döntését a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területén létrehozandó 

EBESZ missziókról 
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tartozik, hogy a misszió a bírósági területet is nyomon követi, van 

kifejezetten tárgyalások monitorozásával kapcsolatos program-

juk is, így az etnikai vetületű bírósági eljárásokba be tudnak 

kapcsolódni.  

Jóval komplikáltabb a helyzet Ukrajnában. Alapvetően két, 

státuszát és feladatait tekintve különálló misszió működik az 

országban jelenleg. A „hagyományosnak” tekinthető projekt 

koordinátori iroda, valamint az Ukrajnai Különleges Megfigyelő 

Misszió (Special Monitoring Mission to Ukraine - SMM). Előbbi 

hasonlatos az általános EBESZ képviseletekhez: 1999-ben 

köttetett megállapodás alapján projekteket dolgoz ki és valósít 

meg az ukrán hatóságokkal együttműködésben. Sem a 

mandátumban,8 sem a később aláírt egyetértési nyilatkozatban 

(Memorandum of Understanding)9 nem szerepel külön utalás a 

nemzeti kisebbségekre, de elmondható, hogy az iroda 

tevékenységi köre egy kellően rugalmas, a szervezet teljes 

tevékenységi spektrumára vonatkozóan került meghatározásra.  

Ettől sokkal érdekesebb az SMM helyzete. A misszió 2014 

márciusában került felállításra annak érdekében, hogy a kelet-

ukrajnai térségben kirobbant konfliktust megfigyelje, ugyan-

akkor mandátuma ez egész országra kiterjed. Ennek megfelelően 

a konfliktuszóna megfigyelése és az arról való jelentés mellett a 

mandátum alapján Ukrajna teljes területén nyomon követi az 

emberi jogok érvényesülését, ezen belül a nemzeti kisebbségek 

helyzetét.10 Továbbá ‒ a szerbiai irodához hasonlóan ‒ itt is 

szerepel a HCNM-el és az Európa Tanáccsal való szoros 

együttműködési kötelezettség.  

A több mint 1300 fős (döntően a részes államok által küldött 

megfigyelők, továbbá helyi alkalmazottak) civil misszió köz-

                                                      
8 EBESZ Állandó Tanácsának 1999. június 1-én elfogadott PC.DEC/295 számú 
döntése 
9 Lásd az 1999. július 13-án, "az együttműködés új formájára vonatkozóan" Bécsben 
aláírt egyetértési nyilatkozatot Ukrajna kormánya, valamint az EBESZ között. 
10EBESZ Állandó Tanácsának 2014. március 21-én elfogadott PC.DEC/1117 
számú döntése  
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pontja Kijevben található, azonban 10 további regionális 

központot tart fenn,11 amely az egész ország lefedését biztosítja. 

Vezetője Ertugul Apakan, török diplomata, a misszióban jelenleg 

22 magyar megfigyelő teljesít szolgálatot.  

A fentiekből látszik, hogy az SMM alapvetően az ország 

keleti felén végbemenő események megfigyelésére rendezkedett 

be, személyi állományát tekintve is itt teljesít szolgálatot a legtöbb 

monitor. A misszió mindenki számára elérhető napi jelentéseket 

készít és hoz nyilvánosságra, ezen felül heti, havi és fél éves, 

valamint tematikus riportokat is összeállít. Az események 

rögzítésén felül ezek célja, hogy nyomon követhető legyen a 

fegyveres konfliktus alakulása, kimutathatók legyenek a 

tendenciák és a várható irányok.  

Érdekesen alakul ugyanakkor az SMM tevékenysége a 

kisebbségi jogok tekintetében. Az oktatási törvény 2017 

szeptemberi elfogadását követően a misszió számára is 

érzékelhetően nőtt az etnikai alapú feszültség az országban, 

melynek magyar szempontú kicsúcsosodása volt a KMKSZ 

székháza elleni két merénylet 2018 februárjában. Habár az SMM-

nek nincs regionális bázisa Kárpátalján, de a második, február 27-

ei molotov koktélos támadást követően, a legközelebb eső 

központ (Ivano-Frankivszk) munkatársai a régióba utaztak és 

folyamatos megfigyelés alá vonták ezeket a területeket. Felvették 

a kapcsolatot a helyi vezetőkkel és a civil lakossággal is és a fent 

említett jelentéseikben rendszeresen beszámolnak a fejlemények-

ről.12 Így elmondható, hogy a legsúlyosabb incidensek óta állandó 

EBESZ jelenlét van Kárpátalján, amely hasznosnak bizonyult a 

figyelemfelhívás szempontjából. Itt is elmondható, hogy érdemes 

keresni a kapcsolatot a megfigyelőkkel, hiszen ez egy tipikusan 
                                                      
11 Kherson, Odessa, Lviv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, 
Chernivtsi, Luhansk 
12Lásd az EBESZ honlapjának SMM hírfolyamát, így például: Latest from the 

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received 

as of 19:30, 5 February 2018 
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olyan potenciális konfliktushelyzet, melynek megelőzésére az 

EBESZ-t létrehozták.   

 

 

Összegzés 

 

A nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos káros gyakorlatok és 

jogsértések manapság sajnálatos módon a legtöbb esetben 

elkerülik a nemzetközi közvélemény figyelmét. Ehhez jön még 

hozzá, hogy a nemzetközi szervezetek keretein belül működő 

kontrollmechanizmusok sok esetben nehézkesek és elavultak, 

illetve a köztük lévő szinergiák sem működnek olajozottan. A 

kisebbségek jogvédelmének ezért minden esetben arra kell 

irányulnia, hogy proaktív módon, a megfelelő címzettet 

megszólítva csatornázzák be az információt az EBESZ szervezeti 

rendszerébe. Tekintettel arra, hogy az ilyen típusú visszaélések 

helyi szinten, illetve az egyénre levetíthetően foghatók meg 

leginkább, érdemes a helyben dolgozó nemzetközi aktorokat (is) 

megcélozni a kisebbségvédelmi tárgyú üzenetekkel. Erre kiváló 

példát adnak az EBESZ missziói, hiszen őket pont azért hozták 

létre, hogy a civil szervezetek és a kormányok közötti vitás 

kérdéseket és nézetkülönbségeket segítsenek elsimítani.  
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Fiala-Butora János 

 

ÁRNYÉKJELENTÉSEK FELVIDÉKEN 

 

 

1. Bevezető 

 

Jelen tanulmányban azt mutatjuk be, hogy a kisebbségi 

jogérvényesítés terén miként tudjuk használni a nemzetközi 

emberi jogi intézményeket. E kérdés a kutatási területem az MTA 

Jogtudományi Intézetében, és egyben gyakorlati munkám is a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Jogsegélyszolgálatánál. 

Különösen az árnyékjelentésekre szeretnék összpontosítani, de 

kicsit tágabb keretbe helyezve azt. Ezért az elején az európai 

kisebbségvédelmi rendszert fogom ismertetni, majd a különböző 

érdekérvényesítési lehetőségeket, hogy világos legyen hogyan 

kapcsolódik ezekhez az árnyékjelentések írása. Az elméleti rész 

után gyakorlati lépéseket fogok bemutatni azzal kapcsolatban, 

hogy véleményem szerint hogyan kell elkészíteni egy jó árnyék-

jelentést. Ismertetem az árnyékjelentés célját, magát a folyamatot, 

vagyis azt, hogy hogyan tudjuk használni az árnyékjelentést, és 

végül aztán magának a rendszernek a hiányosságairól is beszélek. 

Mindezeket konkrét példákkal fogom illusztrálni, amelyeket a 

legutóbbi Szlovákiával kapcsolatos árnyékjelentésekből merí-

tettem.  

 

 

2. Az európai kisebbségvédelmi rendszer 

 

Az emberi jogok a jogi oktatás során általában nagyon homályos, 

távoli, elméleti dologként kerülnek bemutatásra. Ritkán esik szó 

arról, hogy mire jók a hétköznapi életben, valamint, hogy az 

emberi jogok egy gyakorlatban használható, nagyon is praktikus 

jogterületet képeznek.  
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 A nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer különböző 

típusú dokumentumokból áll. Ezek első csoportját képezik az 

általános emberi jogi egyezmények. Az ENSZ-nek nyolc ilyen 

emberi jogi egyezménye van. Regionális szinten a legfontosabb az 

Európa Tanács által elfogadott Emberi Jogok Európai Egyez-

ménye (European Convention on Human Rights). Ezzel jött létre az 

Emberi Jogok Európai Bírósága, ami Strasbourgban székel. 

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ezek az általános emberi 

jogi egyezmények nem kisebbségi jogi specifikusak. Mindenkire 

vonatkoznak, de bizonyos esetekben kisebbségi jogi témákban is 

fel lehet használni őket. A hazai jogrend felett állnak: amennyiben 

a hazai jogrend ütközik ezekkel az egyezményekkel, akkor elvileg 

a nemzetközi jogi érvényesül, annak van elsőbbsége. A gyakorlat-

ban ez sajnos nem mindig van így, és pont a jogvédők munká-

jának egyik fontos része, hogy a nemzetközi egyezményeknek 

érvényt szerezzünk. 

A másik csoportot a specifikus kisebbségvédelmi dokumen-

tumok alkotják, melyek ajánlásjellegűek, tehát nem kötelezők. Az 

ENSZ-nek van egy kisebbségi jogi nyilatkozata 1992-ből. Az 

EBESZ-nek pedig ‒ amely szintén egy európai szervezet ‒ az 

1993-as Koppenhágai Nyilatkozata.  

A gyakorlati alkalmazás szempontjából legfontosabb két 

európai egyezmény: az Európa Tanács (Council of Europe) égisze 

alatt született Kisebbségvédelmi Keretegyezmény (a további-

akban „Keretegyezmény”) és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Kartája (a továbbiakban „Karta”). Ezek kötelező 

érvényűek, és kifejezetten kisebbségi jogokkal foglalkoznak, 

azokat szabályozzák. Azonban nem áll mögöttük bíróság. Szüle-

tett javaslat annak idején arra, hogy a strasbourgi Emberi Jogok 

Európai Bírósága hatáskörébe tartozzanak, de ez nem valósult 

meg, több állam ellenezte ezt a javaslatot. Az egyezmények 

végrehajtása tehát nem bíróság, hanem egy bizottság hatáskörébe 

tartozik. A Keretegyezmény esetében ezt Tanácsadó Bizottságnak 

hívják, a Karta esetében pedig Szakértői Bizottságnak. A 
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bizottságok ellenőrzik az egyezmények végrehajtását. Az 

egyezményeket ratifikáló államok periodikus jelentést készítenek 

arról, hogy milyen lépések történtek, milyen fejlemények vannak 

az adott országban az egyezmény hatálya alá tartozó területeken. 

A bizottság ez alapján értékeli azt, hogy az adott állam mennyire 

felelt meg a Keretegyezmény vagy a Karta elvárásainak, és ez 

alapján ajánlásokat tesz.  

Itt kapnak fontos szerepet az árnyékjelentések, amelyek 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy bárki részt tudjon venni ebben 

az ellenőrzési folyamatban. Általában civil szervezetek, de politi-

kai pártok is készítenek árnyékjelentéseket, ez bárki számára 

nyitott lehetőség. Az állami jelentés elkészülte után az árnyék-

jelentés szerzői szintén felvethetik a számukra releváns problé-

mákat. Referálhatnak az állami jelentésre, az árnyékjelentésben 

tudják jelezni, ha az állami jelentésben hibák, pontatlanságok 

vannak, vagy kimaradtak belőle dolgok. 

Árnyékjelentések nem csak ehhez a két egyezményhez 

kapcsolódva léteznek, ez egy általánosan ismert és alkalmazott 

eszköz. Az ENSZ egyezmények tekintetében is hasonló mecha-

nizmusok működnek, sőt ez igazából onnan terjedt el, az Európa 

Tanács csak átvette. 

Tudni kell a két kisebbségi jogi egyezményről, hogy egy 

nemzetközi jogi alapfeltevés szerint a speciális egyezmény 

kedvezőbb az érintett célcsoport számára, mint az általános 

egyezmény. Tehát, ha egy általános emberi jogi egyezmény 

mellett elfogadnak egy speciális egyezményt (például a 

gyermekjogokra vonatkozó specifikus szabályokról), akkor az a 

gyermekjogok szempontjából előnyösebb. Ez azonban nem 

mindig van törvényszerűen így. Ezt a jelenséget úgy hívják a 

nemzetközi jogban, hogy „special rights fallacy”, vagyis a speciális 

jogok hibája. Ahhoz, hogy a fenti állítás tényleg igaz legyen, 

vagyis, hogy a speciális egyezmény tényleg kedvezőbb legyen az 

általánosnál, néhány feltételnek teljesülnie kell, és ezek néha 

bizony nincsenek meg. Ezt lejjebb majd be is mutatom a szlovák 
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kisebbségi jogi helyzettel kapcsolatos példákon keresztül. Néha a 

speciális jogi egyezmény ugyanis kevesebb jogot biztosít, mint 

ezen a területen egy általános emberi jogi egyezmény. 

Az árnyékjelentés csak egy eszköze a nemzetközi jog 

végrehajtásának. Ugyanilyen eszköz például ügyek indítása a 

strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán. Ennek megvan az 

előnye az árnyékjelentésekhez képest, hogy sokkal jobb, 

hatékonyabb a végrehajtása. Ugyanis, ha a strasbourgi bíróság 

valamire azt mondja, hogy ez sért bizonyos emberi jogokat, akkor 

az állam kötelezően végrehajtja ezt a döntést, kártérítést fizet, és 

általában még azt a változtatást is megteszi a hazai jogrendben, 

amit a bíróság előír neki. 

A strasbourgi bíróságnak van egy „hatékony védelem” nevű 

doktrínája, melynek értelmében nem csak formálisan vizsgálja az 

egyes jogok érvényesítését, hanem ellenőrzi, hogy valóban a 

gyakorlatban is érvényesül-e az adott jog. Ezért nagyon előnyös, 

ha egy kisebbségi jogi kérdést a strasbourgi bíróság elé tudunk 

vinni. A strasbourgi mechanizmus gyengéje ugyanakkor, hogy 

szűkebb a hatásköre a kisebbségi jogi kérdésekben: mivel nem 

kisebbségspecifikus egyezményen alapul, nagyon sok kérdést 

egyszerűen nem tud vizsgálni, mert ezek nem esnek az Emberi 

Jogok Európai Egyezményének hatálya alá. 

Ezzel szemben a két említett kisebbségi jogi egyezmény 

előnye, hogy kisebbségspecifikusak. Elvileg ez a két egyezmény 

lefed minden olyan kérdést, ami kisebbségjogi szempontból 

releváns lehet. A gyakorlatban azonban ez nem mindig igaz. Úgy 

fogalmazták meg ezeket az egyezményeket, hogy több területet is 

felölelnek, így nemcsak a nyelvi, kulturális, oktatási jogokat, 

hanem az asszimiláció tilalmát, gazdasági, szociális kérdéseket 

stb. Ugyanakkor viszont a gyakorlatban ezeknek az egyez-

ményeknek a végrehajtása sokkal nehézkesebb, hiszen nem 

bíróság, hanem csak egy bizottság áll mögöttük. Ők értékelik az 

államot, és ha úgy találják, hogy az állam sérti az adott 

egyezményt az adott területen, abból még nem következik 
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automatikusan, hogy az állam tesz is ennek az orvoslása 

érdekében. Nagyon sokszor ugyanis figyelmen kívül hagyják 

ezeket az értékeléseket. 

 

 

3. Az európai kisebbségvédelemi egyezmények előtti eljárás 

folyamata, standardjai 

 

Az értékelés folyamata is teljesen más, ugyanis szemben a 

bírósági eljárással, ez nem transzparens. A strasbourgi bíróság 

előtti eljárás esetében egyenlők a felek. Ha a panaszost 

képviselem, akivel szemben ott áll az állam, mi egyenlő felek 

vagyunk, egyenlő jogaink vannak, reagálunk egymás beadvá-

nyaira, mindenki számára nyilvános módon. Azonban nem ez a 

helyzet a Keretegyezményt vagy a Nyelvi Kartát felügyelő 

bizottság előtt. Ott az eljárás egy homályos, átláthatatlan 

folyamat. Az árnyékjelentés beadása után nem tudjuk, hogy azzal 

mi történik, ki olvassa, mit csinál vele. Lehet, hogy a bizottság 

konzultál a szerzőkkel, de lehet, hogy nem. Utána valamilyen 

szűrőn keresztül az árnyékjelentés a bizottság tagjai és a titkárság 

munkatársai közül valaki elé kerül, ahol valamit figyelembe 

vesznek, valamit nem, egyszerűen nem transzparens a folyamat. 

Továbbá nincs nyilvánosan megindokolva, milyen érvekkel 

foglalkozott a bizottság, milyen tényeket fogadott el, miket nem, 

és miért. Ez egy nagy hibája ennek a mechanizmusnak. A két 

bizottságnak szintén gyenge hatáskörei vannak, erre lejjebb 

hozok majd konkrét példákat. Emiatt sokszor nagyon formális, 

nem hatékony védelmet biztosítanak.  

 

 

4. Az árnyékjelentés készítésének célja 

 

Miért is írunk árnyékjelentéseket? Ebben a fejezetben a két 

említett egyezményről lesz szó, vagyis a Keretegyezményről és a 
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Nyelvi Kartáról, illetve arról, hogy ezek relációjában mi a célja az 

árnyékjelentések készítésének. 

Ahogy korábban már említettük, ezek az egyezmények 

nagyon sok területet felölelnek. Az hogy ezen belül konkrétan 

mivel foglalkozik a két bizottság, az attól is függ nagymértékben, 

hogy milyen problémák kerülnek eléjük. Az egyezmények 

keretében zajló ellenőrző mechanizmus abból a szempontból 

vizsgálja az államot, hogy mennyire tartja be a kisebbségi jogokat 

a nemzetközi jog, konkrétan a két egyezmény szempontjából. 

Ugyanakkor hazai színtéren léteznek civil szervezetek, politikai 

pártok, amelyek különböző közösségeknek a célkitűzéseit próbál-

ják megvalósítani. Ez történhet országos szinten, mint például 

Romániában az RMDSZ, vagy Szlovákiában a két fő magyar párt, 

az MKP és a Híd esetében. Emellett történhet helyi szinten is, 

például egy községi önkormányzatban. Az érdekvédelem lehet 

továbbá témaspecifikus, például Felvidéken nagyon aktív a 

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége, akiknek megvannak 

a saját célkitűzéseik. Mindenki különböző eszközökkel küzd a 

saját érdekeinek érvényesítéséért, és ezek közül nagyon sok 

fontos kérdés van, ami kisebbségi jogi kérdésként is felvethető, 

illetve így is megfogalmazható. 

 Ezeknek az érdekvédelmi céloknak az elérésére különböző 

eszközöket használunk. Létezik politikai érdekképviselet, civil 

érdekképviselet és érdekérvényesítés. Az eszközökbe bele-

tartozik minden, a petícióírástól a tüntetésszervezésig, a helyi 

nyomásgyakorlásig, a matricás kampányig – volt ilyen Fel-

vidéken és Erdélyben is. Ezek közül egy eszköz az árnyékjelentés, 

amellyel azt érjük el, azt célozzuk meg, hogy egy nemzetközi 

szervezet értsen egyet azzal, hogy a mi célkitűzéseink egyébként 

a nemzetközi jog által is megkívánt jogok érvényesítése. Ha ez 

sikerül, akkor az egy nagyon erős ütőkártya a kezünkben az 

érdekérvényesítési munka során, onnantól kezdve sokkal 

könnyebb elérni az adott célt.  
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Vizsgáljuk meg ezt a kérdést a vasúti kétnyelvűség példáján 

keresztül. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom 2012-ben 

készített egy videót, amelyen felújítják és kétnyelvű feliratokkal 

látják el az ekeli vasúti megállót.1 Szlovákiában akkoriban a 

vasútállomásokon és megállókon csak szlovák feliratok voltak, 

minden felirat csak szlovákul volt feltüntetve. A Kétnyelvű Dél-

Szlovákia Mozgalom gerillavideója rámutatott erre a problémára, 

kampány indult azért, hogy legyenek kétnyelvűek a vasút-

állomások, nem csak ez az egy, hanem az összes. Hasonló 

gerillavideó született több témában is, ami felhívta a figyelmet 

arra, hogy a kétnyelvű falujelző táblák hiányoznak, az útjelző 

táblák szintén csak egynyelvűek, ahogy a buszmegállók is. 

Az árnyékjelentés ugyanezt a célt próbálja elérni más 

oldalról: felveti a bizottság előtt, hogy Szlovákiában egynyelvűek 

a vasútállomások és ez a nemzetközi jogba ütközik, mert a 

szerzők szerint a megfelelő egyezmények adott cikke alapján a 

vasútállomásoknak kétnyelvűnek kellene lenniük. A bizottság 

előtt ugyanez a vita zajlik tovább jogi síkon, aminek van 

valamilyen eredménye: születik valamilyen javaslat az állam felé, 

hogy kétnyelvűsítse a vasútállomásokat. Ez a folyamat végül oda 

vezetett, hogy Szlovákiában most már a vasútállomásokra 

kikerültek a magyar feliratok is, a vasúti megállókon azonban 

még nem szerepelnek. 

Ez a konkrét érdekérvényesítési munka tehát tovább folyik, 

de ezzel a példával azt akartam csak bemutatni, hogy mire jó egy 

árnyékjelentés, és hogyan kapcsolódik a többi érdekérvényesítési 

eszközhöz. Ugyanazt a fajta jogi érdekérvényesítést szolgálja, 

mint a többi hasonló lépés. Árnyékjelentéssel tudunk rámutatni 

különféle hiányosságokra, amelyek lehet, hogy meg se jelennének 

az országot értékelő jelentésekben. Jó példa erre az anyanyelv-

használat az egészségügyi intézményekben. Szlovákia kapcsán 

                                                      
1 Lásd a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom "ketnyelvudel" elnevezésű hivatalos 
youtube csatornájának "The Ekel Projekt" című videóját. Közzétéve: 2012. június 
08-án. Letöltés helye: www.youtube.com, letöltés ideje: 2019.02.01. 

http://www.youtube.com/
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ezzel egyáltalán nem is foglalkozott a Szlovákiát felügyelő 

bizottság. Egy árnyékjelentésben jelent meg, hogy különböző 

jogsértések, hiányosságok vannak ezen a területen. Most már 

ezzel kapcsolatban szintén vizsgálják Szlovákiát, születnek 

ajánlások.  

Fontos hozzátenni, hogy az említett intézmények 

gyakorlata is változhat, tehát magát a nemzetközi jogot, illetve 

joggyakorlatot is képesek fejleszteni az árnyékjelentések. A 

Keretegyezményt felügyelő bizottságnak például más az 

álláspontja az említett vasútállomások kétnyelvűségével 

kapcsolatban, mint 15 éve volt.  

Gondolom, hogy minden kisebbségi jogokkal foglalkozó 

aktivista tudna példát mondani a saját országából, városából, ami 

kisebbségi probléma és egy árnyékjelentés része lehetne. Például 

Erdélyben a kétnyelvű utcanévtáblák kérdése, amelyekkel 

kapcsolatban sok vita van. Kárpátalján 2017-ben új oktatási 

törvényt fogadott el a parlament, ami korlátozza a kisebbségi 

nyelven történő oktatást. Tipikusan nagy figyelmet szoktak kapni 

a kétnyelvű feliratok. Ezek mind-mind olyan jogok, amelyek 

miatt hazai színtéren valamilyen vita folyik. Ez általában politikai 

jellegű vita, néha jogi jellegű is, és az árnyékjelentés az az eszköz, 

amivel a vitát nemzetközi színtéren jogi síkra tudjuk terelni. 

 

 

5. Praktikák hatékony árnyékjelentés-íráshoz 

 

Szlovákia kapcsán nemrég a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

írt két árnyékjelentést, 2014-ben a Keretegyezmény, 2015-ben 

pedig a Nyelvi Karta keretében. Egyidőben vizsgálta Szlovákiát a 

két bizottság és közel egyidőben születtek ezek az 

árnyékjelentések, amelyeknek én voltam a szerzője. Ennek 

alapján van elképzelésem és tapasztalatom arról, hogy hogyan 

kell ezeket hatékonyan megírni. Amikor azonban irodalmat 

kerestem ezzel kapcsolatban, szinte semmit sem találtam. Habár 
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nagyon sok kézikönyv születik arról, hogy hogyan kell bíróság 

előtt hatékonyan képviselni ügyfeleket, vagy hogy mi az 

eljárásrend a strasbourgi bíróság előtt, de hogy az árnyékjelentés 

mit tartalmazzon és mit nem, erről szinte nincs irodalom. Ezért 

ami itt következik az nincs kőbe vésve, kizárólag az én 

véleményemen alapul, de lehet, hogy valaki kijavít, hogy van erre 

jobb módszer is.  

Mit vizsgál egy bizottság egy állam kapcsán? Vegyük 

példának Romániát. Ha Romániát vizsgálja a Keretegyezmény 

bizottsága, elsősorban abból fognak kiindulni, ami az előző 

jelentésükben van. Az előző jelentésük négy évvel korábbról 

megfogalmazott bizonyos ajánlásokat Románia számára, és a 

következő ciklusban ezeket fogják számonkérni. Ez a 

kiindulópont, erről kell az államnak jelentenie. Az államnak 

automatikusan négyévente jelentést kell készítenie a 

fejleményekről. A kormányzat hazai színtéren elkezdi gyűjteni az 

információt, és az alapján készítenek egy jelentést. Jó esetben az 

érintett civil szervezetek már hazai szinten bele tudnak szólni 

ebbe a folyamatba, de nagyon gyakran nem. Tehát a kormány 

elküldi a jelentését, amiben leírják, hogy az országban minden 

rendben van, minden múltkori ajánlást teljesítettek, nincs több 

probléma. Értelemszerűen abban érdekeltek, hogy az országot 

minél jobb színben tüntessék fel. 

Ebből néha már első olvasatra látszik, hogy néhány dolog 

nem felel meg a valóságnak. Ugyanilyen fontos szokott lenni az 

is, hogy mi az, amit kihagytak belőle, mi az, ami egyáltalán nem 

jelenik meg ezekben a jelentésekben. Ezt kell kiegészítenünk 

valós információkkal, amelyek általában három helyről 

származnak: 

 

I. Most már léteznek nagyon jó kutatások, amelyek feltárják az 

adott jogterületnek a gyakorlati alkalmazását. Például anyanyelv-

használati lehetőségek a hivatalokban. Ilyen témában mostaná-

ban számos szociológiai kutatás születik, amit nyilván a nemzet-
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közi bizottságok és sokszor maga az állam sem ismer. Ha ezeket 

mi összegyűjtjük, ez nagyon hasznos információ lehet a bizottság 

számára. 

 

II. Nagyon sokszor jó forrásnak bizonyul maga a sajtó is. Sokszor 

a sajtó beszámol olyan jogsértésekről, amelyeknek később nem 

lesz jogi relevanciája, nem kerül bíróság elé a dolog, de attól még 

valós, megtörtént esetekről van szó. Ezeket összegyűjteni szintén 

nagyon hasznos a bizottság számára. Ezt nagyon nehéz utólag 

megtenni. Ha valaki árnyékjelentést készül írni, annak jó előre 

tudnia kell, hogy mikor lesz az országát érintő következő jelentési 

ciklus. Felvidék kapcsán tudom, hogy Szlovákia 2018-ban fog 

megint jelenteni a Nyelvi Karta alatt és 2020-ban a Keret-

egyezmény alatt, és már most készülök erre az időszakra, az előző 

jelentések óta gyűjtöm és teszem el a sajtóhíreket, amelyek 

szerintem fontosak lesznek 2020-ban. 

 

III. A harmadik forrás maga a jogi vélemény. Az állam sokszor 

jelent arról, hogy a hazai jogrendje hogyan felel meg a nemzetközi 

elvárásoknak. Nagyon meglepő, de ebben a nemzetközi 

bizottságban sokszor nem tudják értelmezni az adott jogrendet. 

Sokszor kapnak egy fordítást a törvényekről, és el szokták 

fogadni, hogy a törvény megfelel az egyezménynek. Egyes 

esetekben pedig teljesen félreértelmezik a törvényt. Kifejezetten 

jogi értékelés is része lehet az árnyékjelentésnek.  

 

Melyek azok a vitás pontok, amik a leggyakrabban fel szoktak 

merülni?  

 

I. Vannak ténybeli kérdések, amiket pontosítani kell. Például az 

állam beszámol arról, hogy megoldódott az anyanyelvhasználat 

kérdése a rendőrségen, mert beírták a törvénybe, hogy mostantól 

ott is mindenki használhatja az anyanyelvét. A bizottság ezzel 

nem tud mit kezdeni, nem tudja cáfolni, elfogadják az állítást úgy, 
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ahogy van. Ha nekünk van információnk arról, hogy ez 

korántsem ilyen egyszerű, és előfordulnak olyan esetek, amikor 

kiderül, hogy a gyakorlatban nem lehet a rendőrökkel magyarul 

beszélni, mert egyébként nem beszélnek magyarul, és nincs 

megoldva az, hogy minden rendőrőrsön legyen egy magyarul 

beszélő rendőr, akkor ez egy olyan plusz információ, amely a 

bizottság számára nagyon hasznos. 

 

II. Másik ilyen fontos problémahalmaz, mikor az állam kap egy 

kérdést és nagyon formálisan arra a szűk kérdésre összpontosítva 

hamis jogi információkat ad a bizottságnak. Tipikus ilyen példa, 

hogy Szlovákiában van egy államnyelvtörvény, amiben van egy 

paragrafus arról, hogy aki megsérti az államnyelvtörvényt, arra 

pénzbírságot lehet kiróni. Erről kapott nemrég ‒ a legutóbbi 

ciklusban ‒ Szlovákia egy kérdést, hogy számoljanak be arról, 

hogy milyen büntetéseket szabtak ki az államnyelvtörvény 

alapján. A bizottság nem tudta, amit mi tudunk, hogy bünteté-

seket nem csak az alapján az egy paragrafus alapján lehet 

kiszabni, hanem más törvényekben is vannak eljárási szabályok, 

amik alapján ugyanúgy lehet bírságot kiróni az állam-

nyelvtörvény megsértéséért. Szlovákia azt jelentette, hogy az 

alapján a paragrafus alapján nem szabtunk ki bírságot, és ezt a 

bizottság el is fogadta volna. És itt kellett kiegészíteni a jelentést, 

hogy az alapján az egy paragrafus alapján valóban nem szabtak 

ki büntetéseket, de itt van három másik törvény, abban is vannak 

eljárási szabályok, és azok alapján viszont több bírságot is 

kiszabtak az állami hivatalok. 

 

III. A harmadik vitás terület, ami szintén nagyon fontos, az 

magának az egyezménynek az értelmezése. Itt sem kell elfogadni a 

bizottság álláspontját. Az, hogy például az egészségügy területén 

az anyanyelvhasználati jog konkrétan mire terjed ki, az egy 

nagyon új terület, a bizottságnak ezzel kapcsolatban nincs 

kialakult álláspontja, ezért csak úgy vaktában szoktak az államok-
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tól ezzel kapcsolatban kérdezni. Megkérdezik, hogy mit tesz az 

állam ezen a területen ennek az ügynek a végrehajtásért. Így van 

lehetőségünk arra, hogy a bizottság álláspontját is befolyásoljuk. 

Jó példa erre a kétnyelvű feliratok esete. A legutóbbi 

szlovákiai jelentés kapcsán felmerült egy olyan kérdés, hogy 

mennyire felelős egy állam azokért a kétnyelvű feliratokért, 

amelyek magántulajdonban vannak. A vasútállomások állami 

tulajdonban vannak, de a buszállomások általában magántársasá-

goknak a kezelésében állnak. Néhány buszmegálló az önkor-

mányzat, némelyik a busztársaság tulajdonában van, ha ezeken 

nincsenek magyar feliratok, akkor az kinek a hibája, felelős-e az 

állam ezért? Ez a kérdés alapvetően az egyezmény értelme-

zésének a kérdése. Kiterjed-e az egyezményi kötelezettség olyan 

feliratokra, amelyek nem állami tulajdonban vannak? Itt is az 

árnyékjelentéssel tudjuk befolyásolni a bizottság értelmezését. 

Ugyanúgy érvelünk, mint egy bírósági eljárásban, rámutatunk 

arra, hogy ha szűkítően értelmezi a bizottság a kérdést, csak az 

állami tulajdonban lévő feliratokat nézi, akkor az milyen 

eredményekhez vezetne ‒ és nyilván nem kielégítő eredmények-

hez ‒ amelyek nincsenek összhangban az egyezmény céljával. 

Ezek azok a típusú kérdések, amiket árnyékjelentésben fel 

tudunk vetni.  

 

 

6. Árnyékjelentésekben említett esetek 

 

Egy tipikus kérdés, ami el szokta kerülni a bizottságok figyelmét, 

az a diszkrimináció. Időnként előfordulnak olyan esetek, amikor 

valaki állítólag azért veszti el az állását, mert magyarul beszélt az 

adott munkahelyen és ezt a feljebbvalója nem tolerálta. Néha 

nehéz megítélni, hogy tényleg ez volt-e az ok, néha viszont 

kiderülnek olyan információk, amelyek ezt támasztják alá. 

Nemrég egy szlovákiai árnyékjelentésben sikerült is egy fontos 

kérdést felvetni, amikor az egyik postahivatalban kiadtak egy 
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olyan belső szabályzatot, miszerint „kérjük az alkalmazottakat, hogy 

munkaidőben csak szlovákul beszéljenek”. Ezt le is írták. Ez bekerült 

az árnyékjelentésbe, és mostantól kezdve a bizottság ezt is 

megnézi, erre is rákérdez az államnál, hogy mit tettek annak 

érdekében, hogy megakadályozzák az ilyen jellegű szituációkat, 

mivel nyilván ez az említett feltétel törvényellenes és ellentétes az 

egyezménnyel is. 

Ugyanilyen probléma a szolgáltatásoknál, ha valakit azért 

utasítanak el, mert magyarul kéri a kiszolgálást, például 

vendéglőben vagy üzletben. Somorján volt egy ilyen eset a 

Deichmann cipőüzletben, ami a következő árnyékjelentésbe már 

be is került. Természetesen több ilyen eset is van, nehéz 

megmondani, hogy ez mennyire gyakori, sokszor nem kapnak 

nyilvánosságot, de ha időnként felmerül olyan, ami még a sajtót 

is megjárja, és van mögötte egy leellenőrizhető állítás, az sokat 

segít. Sokszor még a panaszost is el lehet érni és lehet vele interjút 

készíteni. Az már egy fontos információ a bizottságnak, ha egy 

ilyen probléma létezik. Ha más nem, az állam ignorálja a 

problémát, nem tesz annak érdekében semmit, hogy legalább 

ténylegesen kivizsgálják a panaszt. 

Ugyanilyen konkrét eset a legutóbbi árnyékjelentésből egy 

kórházi nyelvhasználattal kapcsolatos ügy. Egy lány súlyos 

fájdalmakkal érkezett az érsekújvári kórházba, beszélt szlovákul, 

de nem túl jól és nem volt jó állapotban. Az ügyeletes orvos nem 

vizsgálta meg, mondván, hogy nem érti őt. Rá is írta a lapra, hogy 

kivizsgálás elutasítva, mert nem érti a pácienst. Miközben a lány 

hozta magával a barátját, aki egyébként szlovák anyanyelvű, és 

aki mondta, hogy majd tolmácsol. Mégis elutasította az orvos. Ez 

egy olyan ügy, ami jó lett volna, ha bíróságra kerül, de az ügyfél 

nem akart bírósághoz fordulni. Ha azonban bíróságra nem is 

került, az árnyékjelentésnek ez része lett, és a bizottság tudott 

ezzel foglalkozni. Megkérdezték a szlovák kormányt, hogy mit 

tesz annak érdekében, hogy az egészségügyi intézményekben 

érvényesüljenek az anyanyelvhasználati jogok. Szlovákia beszá-
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molt arról, amit a törvény kimond. Mi pedig az árnyékjelentésben 

ki tudtuk javítani, hogy a törvény egyébként nem azt mondja, 

amit a kormány állít, hanem teljesen értelmezhetetlen, egymás-

nak ellentmondó szabályokat tartalmaz. A gyakorlatban pedig 

egyáltalán semmilyen lépés sem történt a tekintetben, hogy a 

kórházakban az anyanyelvhasználat megvalósulhasson. A 

konkrét példa esetében is, amikor erre hivatkozva kivizsgálást is 

elutasítanak ‒ ami nonszensz ‒ akkor sem történik semmi, nem 

ütközik a kórház szabályzatába. 

A magyar feliratokkal nagyon sok probléma van, ezeknek 

különböző színterei vannak a magánfeliratoktól kezdve ‒ 

amelyek kötelezően szlovákul is meg kell, hogy jelenjenek ‒ az 

állami feliratokig, amik néhol kétnyelvűek kell, hogy legyenek, 

néhol csak szlovákok. Sokszor a hivataltól, községtől függ a felirat 

nyelve, sokszor hiányoznak a magyar feliratok, sokszor rosszul 

vannak lefordítva. Konkrét példákat idézek majd lejjebb, amikor 

az árnyékjelentéshez érkezünk. 

 

 

7. A folyamat vége  

 

Írtunk egy árnyékjelentést, a bizottság megkapta. Mi fog történni 

most?  Ahogy fent kifejtettem, nagyon nem transzparens a folya-

mat, valószínűleg nem tudjuk, hogy a bizottság titkárságán mit 

kezdtek az árnyékjelentéssel. Nagyon nehézkes a kommunikáció 

a titkársággal. 

Tipikusan az ország értékelését egy helyi monitoring-

látogatás előzi meg. Ennek keretében civil szervezetekkel is 

szoktak konzultálni a bizottság képviselői. Általában feltesznek 

néhány pontosító kérdést, ami az árnyékjelentésre vonatkozik, 

illetve a felelős állami szerveknél is leellenőrzik az állításokat, és 

vizsgálják, hogy mivel tudja az állam magyarázni ezeket a 

problémákat. A folyamat végén valamit figyelembe vesznek az 

árnyékjelentésből, valamit minden magyarázat nélkül figyelmen 
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kívül hagynak, és nem tudjuk, hogy miért van ez így. Ugyan-

akkor viszont általában bekerül az ajánlásaikba valami, amire az 

árnyékjelentés hívta fel a figyelmet, vagy amivel kijavította az 

állam állításait. Tehát valamit elértünk a céljainkból. Ajánlások 

formájában megjelenik néhány dolog, amit szerettünk volna, 

hogy megjelenjen. 

Ahogy említettem, ez egy eszköz a sok közül az 

érdekvédelmi célok elérésére. A kisebbségi érdekvédőknek volt 

egy idealisztikus elképzelése a ’90-es évek elején ‒ nem tudom, 

hogy naivnak nevezzem-e, túlzás lenne, mert senki nem tudta 

akkoriban, hogy hogyan működik a nemzetközi jogi rendszer ‒ 

hogy ezek a nemzetközi szervezetek olyan erősek, van olyan 

tekintélyük, hogy ha felszólítanak egy államot, hogy tegye rendbe 

a jogrendjét, akkor az államok azt meg fogják tenni. Ez nem vált 

be, nagyon sok olyan eljárás van, aminek az eredményét húsz 

éven keresztül ignorálni tudták az államok. Önagában az, hogy 

egy bizottság felszólítja az államot arra, hogy orvosoljon egy 

problémát, nagyon ritkán szokta meghozni az eredményt. Ez 

hatékony csak akkor tud lenni, ha más megkötésekkel együtt 

társul, tehát ha az állam nemzetközi szintről kap nyomást, és 

hazai színtéren van politikai és civil nyomás egyaránt. Ezek 

kombinációja együtt szokta elhozni általában az eredményt. 

Például a vasúti táblák kapcsán fontos volt a fentebb 

említett civil kampány. A videó csak egy kis eleme volt ennek a 

kampánynak. Volt levélküldő kampány, ami arra buzdította az 

állampolgárokat, hogy küldjenek levelet a közlekedésügyi 

minisztériumnak, követelve a kétnyelvű vasúti táblákat. A 

polgárok több száz levelet küldtek a minisztériumba. Ez nyomást 

fejtett ki a hazai magyar politikusokra is, akik ennek határára a 

parlamentben nyújtottak be több törvénymódosító javaslatot. 

Végül a mostani választási ciklusban sikerült elérni, hogy a 

vasútállomásokra kikerüljenek a magyar feliratok. Nehéz 

megmondani, hogy ezek közül a lépések közül mi volt a 

legfontosabb, de ennek nincs is jelentősége. Valószínűleg minden 
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együtt kellett ahhoz, hogy végül elérjük a kétnyelvű vasúti 

táblákat. 

A két kisebbségvédelmi egyezmény kötelező jellegű. Az 

ajánlások, amelyek az egyezmények alapján születnek, jó hivat-

kozási alapul szolgálnak a bíróságok előtt. Vannak olyan 

kérdések, amelyek a hazai bíróságok elé kerülhetnek, és ott 

közvetlenül lehet hivatkozni a Keretegyezményre vagy a Nyelvi 

Kartára, ahol az ezeket értelmező bizottságnak az ajánlásai is 

nagyon fontosak. Ugyanis ezek tartalmaznak útmutatást az 

egyezmény értelmezésével kapcsolatban. Az egyezmény kötelező 

jellegű, az állam belső jogrendjének is részévé válik, az ajánlás 

pedig nem kötelező jellegű, de értelmezi az egyezményt. 

Az árnyékjelentés által elért ajánlásokat tehát később hazai 

bíróságok előtt is lehet használni. Erre egyelőre nagyon kevés 

példa van. Mi már próbálkozunk vele, van két ilyen folyamatban 

lévő perünk. Szerintem a jövőben egyre több ilyen lesz, főleg, ha 

ez sikeressé válik. 

Van végül még egy nemzetközi fórum, ahová fordulhatunk. 

Ezek az egyezmények az Európa Tanács egyezményei, az Európa 

Tanácsnak pedig a legfőbb végrehajtó szerve a Miniszteri 

Bizottság (Committee of Ministers) felügyeli ennek a két egyez-

ménynek a végrehajtását is. Nagyon vitás kérdésekben, ahol 

például a bizottsággal sem értünk egyet, és a bizottság ajánlásaiba 

is bekerülnek olyan dolgok, amelyek tévesek, hibásak, akkor a 

Miniszteri Bizottsághoz lehet panaszt beadni. Épp most adunk be 

egy ilyen panaszt a legutóbbi szlovák árnyékjelentés miatt, ahol 

egyes helyeken a bizottság szerintünk félreértelmezte a tényeket. 

 

 

8. Példák árnyékjelentésben szereplő ügyekre 

 

A következőkben konkrét példákat fogok mutatni a legutóbbi 

Keretegyezményhez fűzött szlovákiai árnyékjelentésből. A Keret-

egyezmény Tanácsadó Bizottsága és a Nyelvi Karta Szakértői Bi-
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zottsága legutóbb majdnem egyszerre vizsgálta Szlovákiát. 2014 

végén és 2015 elején születtek a szlovák kormány jelentései, ahhoz 

készültek a mi árnyékjelentéseink, ezeket figyelembe véve pedig 

az Európa Tanács két bizottsága 2016-ban adta ki a jelentését 

Szlovákiáról a Keretegyezmény és a Karta alapján. Nagyon 

érdekes volt, hogy majdnem ugyanazokat a kérdéseket vizsgálta 

a két bizottság. Nem teljesen egyezik természetesen a két 

egyezmény. A Keretegyezmény sokkal tágabb, de nyelvi jogok 

terén nagyjából ugyanazt fedi le, ugyanazokat a kérdéseket 

vizsgálja. Ugyanazokat az információkat kapták tőlünk főleg a 

nyelvi jogok kapcsán, az állam is ugyanazokat állította mindkét 

esetben, mégis gyökeresen eltérő eredményre jutott a két 

bizottság. A Keretegyezmény Bizottságának a véleménye 

siralmas volt, sok esetben az állam álláspontját fogadták el és 

emiatt még továbbra is vitában állunk velük. A Nyelvi Karta 

bizottsága sokkal pozitívabb volt, sokkal inkább elfogadták 

azokat a problémákat, amiket felvetettünk. Nézzünk meg néhány 

példát. 

Az árnyékjelentések maguk elérhetőek a Kerekasztal 

weboldalán. Hatvan oldal volt egy árnyékjelentés, de nem mindig 

szoktak ilyen hosszúak lenni. Lehet árnyékjelentést írni csak egy 

adott kérdésben, akár egy három oldalasat is. Vannak 

árnyékjelentések, amelyek csak egy adott község problémáját 

vetik fel a monitoring részeként. A bizottság vizsgál mindent, de 

részinformációkat is elfogadnak. 

 

8.1 - A bírságok kérdése 

A bizottság többször kritizálta már a múltban Szlovákiát, mivel 

az államnyelvtörvény alapján bírságokat lehet kiszabni 

alapvetően a magyar nyelv használatáért. Az állam álláspontja az, 

hogy ezeket nem a magyar nyelv használatáért szabják ki, hanem 

azért, hogyha valaki elmulasztja az államnyelvet használni – de 

ez csak játék a szavakkal, a két eseten nyilván azonos. Ha valaki 

szóban kommunikál, és nem használja az államnyelvet, akkor a 
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magyar nyelvet használja helyette. Nyilván más kisebbségi 

nyelvekre is vonatkozhatna ugyanez a kérdés, de szinte csak a 

magyarok kapcsán szokott felmerülni az, hogy bírságot szabnak 

ki. 

Nekünk voltak konkrét információink arról, amit 

összegyűjtöttük az évek során, hogy hogyan szabtak ki bírságot 

regionális tévékre, amelyek magyarul sugároztak néha csak egy-

két mondatot. A tévéknek kötelező feliratozni vagy fordítani 

mindent. Tehát a helyi magyar tévék is, a községi tévék is 

mindent feliratkoznak vagy fordítanak szlovákra. Voltak köztük 

olyanok, nem is egy, akik bírságot kaptak azért, mert egy-két 

fordítás nélküli magyar mondat becsúszott a tudósításba. Egy élő 

tudósításban, baleset helyszínéről tudósítottak és magyarok 

voltak a szemtanúk, és amit ők mondtak, azt élőben közvetítette 

a tévé, nem volt feliratozva, ezért pedig a TV egyből megkapta a 

bírságot. 

Volt egy szlovák újság, ami közölt egy magyar hirdetést – 

egyébként egy magyarországi cég hirdetett egy nyitrai újságban 

magyarul. Az újság leközölte, ez nekik csak hirdetési bevétel, és 

kaptak egy büntetést, mert nem volt lefordítva a hirdetés. 

Bírságokkal való fenyegetés is többször előfordult. Komá-

romban, illetve Kassa megyében civilek kétnyelvűsítettek 

turisztikai táblákat. A törvény alapján csak szlovák nyelvűek a 

turisztikai táblák. Meg van szabva, hogy hogyan néznek ki, de a 

civilek úgy gondolták, hogy ők kiegészítik a hivatalos szlovák 

nyelvű táblákat magyar és angol nyelvű táblákkal. Ezért a helyi 

és regionális hivatalok bírságot helyeztek kilátásba. Az önkor-

mányzat el is távolította a magyar táblákat. 

A gombaszögi nyári tábornak az esete is ismert, ahol szintén 

magyarul hirdették a tábort, nem volt szlovák fordítás a 

poszteren, és ezért indult ellenük eljárás. Ilyen példa van több is, 

amelyeket összegyűjtöttünk az árnyékjelentésben. 

A nyelvrendőrség (a Kulturális Minisztérium egyik osztá-

lya) több községben vizsgálódott, és Kolon község esetében a 
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község levélpapírjának a fejlécén kétnyelvű volt a felirat. A 

Kulturális Minisztérium szerint ezt a törvény nem engedi meg, és 

szintén bírságot helyeztek kilátásba. Ezek a konkrét példák 

szerepeltek az árnyékjelentésben. 

 Az említett komáromi esetben a magyar és angol turisztikai 

feliratok kihelyezése az önkormányzat belegyezésével történt, az 

önkormányzatnak ez semmi pénzbe nem került. Utána kaptak 

egy felszólítást a kerületi közlekedési hivataltól, hogy azonnal 

vegyék le a magyar táblát, különben 33 ezer eurós bírságot kell 

majd fizetniük. Le is vették a magyar táblát. 

Ez került be az árnyékjelentésbe, és a Keretegyezményt 

vizsgáló Tanácsadó Bizottság véleménye nagyon kiábrándító 

volt. Nem vették figyelembe ezeket a konkrét eseteket. Az 

állították, hogy az államnyelvtörvény alapján nem kerültek 

kiszabásra bírságok. Ami tényszerűen igaz, csak teljesen 

figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet, hogy nem az 

államnyelvtörvény alapján, hanem más törvények (pl. reklám-

törvény, közúti törvény, műsorsugárzásról szóló törvény) alapján 

viszont kiszabásra kerültek a bírságok. A Keretegyezmény 

bizottságának nagyon formális volt a hozzáállása. 

A Nyelvi Karta Szakértői Bizottsága viszont teljes mérték-

ben figyelembe vette az árnyékjelentés állításait. Ők kértek is 

információt az államtól azzal kapcsolatban, hogy miért került sor 

ezeknek a bírságoknak a kiszabására. Fel is szólították az államot, 

hogy nem csak az államnyelvtörvényt, hanem a többi kapcsolódó 

jogszabályt is úgy változtassák meg, hogy ne legyen lehetőség 

bírságok kiszabására ilyen és ehhez hasonló ügyekben.  

Hozzá kell még tenni, hogy néhány ügy ezek közül 

folyamatban van a strasbourgi bíróság előtt. Az utolsó szó még 

tehát nem hangzott el ezekben az ügyekben. Ennek kapcsán 

említést érdemel az egyik regionális tévé ügye, ‒ akik ilyen 

bírságot kaptak ‒ ami már több mint három éve a strasbourgi 

bíróság előtt van, nemsokára döntésre is számítani lehet.  
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8.2 - Kisebbségi kultúrák támogatása 

Az állam Szlovákiában minden évben elkülönít egy pénz-

csomagot, amit minden évben más mechanizmussal, de 

kiosztanak a kisebbségi kulturális szervezetek között. Minden 

évben egy politikai döntés eredménye, hogy mennyi pénz jut 

kisebbségi kultúrára, azon belül mennyit kapnak az egyes 

közösségek, illetve azon belül melyek lesznek a támogatott 

tevékenységek. Ezen minden évben össze is vesznek egyrészt a 

különböző közösségek, másrészt az egyes közösségek szerveze-

tei, a könyvkiadók, újságok stb.  

Az állam szokásos módon jelentette, hogy mennyi pénzt 

különített el kisebbségi kultúrára és az milyen jó, mindenki 

elégedett. Mi kiszámoltuk, hogy ha összehasonlítjuk az egyes 

kisebbségekhez kerülő összegeket azzal, hogy milyen népes 

közösségről beszélünk, akkor egy főre mennyi euró jutott. Itt már 

nagyon nagyok a különbségek. A magyar a legnagyobb közösség, 

érhető, hogy a magyarokra jut egy főre vetítve a legkisebb összeg, 

de akkor is nagy aránytalanságok vannak. 4 eurós összeg jut a 

magyarokra, míg a zsidó kisebbség esetében ugyanez az arány 88 

euró/fő volt. Vagy ott volt például a morvák esete, akik többen 

vannak, mint a lengyelek, de a lengyelek kétszer annyi pénzt 

kaptak, mint a morvák. 

Ebben az esetben is teljesen eltérő eredményre jutott a két 

bizottság. A Keretegyezmény bizottsága azt állapította meg, hogy 

egyes kisebbségeknek nem tetszik ez a rendszer. Ezzel nem 

foglalt állást azzal kapcsolatban, hogy jó-e a rendszer vagy nem. 

A Nyelvi Karta bizottsága viszont az mondta, hogy ha ilyen 

aránytalanságok vannak, és teljesen értelmezhetetlen, hogy miért 

kapott az egyik közösség ennyit, a másik meg annyit, az nem felel 

meg a Nyelvi Karta elvárásainak. Valamilyen átlátható rendszert 

kell az államnak kialakítania. Ez számunkra egy nagyon hasznos 

ajánlás volt, részben ‒ nem csak emiatt ‒ de ez vezetett ahhoz, 

hogy Szlovákiában már tavaly elfogadtak egy törvényt, ami a 

kisebbségi kultúrára szánt pénzek elosztásáról szólt. Most már 
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létrejött egy átlátható mechanizmus. Nem ideális, de jobb, mint 

ami idáig létezett. 

 

8.3 - Feliratok a kisebbség nyelvén 

A feliratokról nagyon sokat beszéltem, és még fogok is. Külön-

böző feliratokról van szó, az egyik, amit a szlovák törvény ismer, 

a falutáblák. A falu, község elején és végén egy névtábla jelzi azt, 

hogy milyen községről van szó. Ahol húsz százalékot elér 

valamely kisebbség aránya, ott azon az adott nyelven is fel kell 

tüntetni a község nevét. Az állam minden egyes alkalommal 

beszámol arról, hogy ez a kérdés meg van oldva, ezekben a 

községekben kétnyelvűek a feliratok. De a KDSZ (Kétnyelvű Dél-

Szlovákia Mozgalom) aktivistái végigutazták Dél-Szlovákiát és 

dokumentálták, hogy bizony nagyon sok helyen megrongálják 

vagy ellopják ezeket a táblákat. Összesen 43 községben 97 

hiányzó táblát találtak. Az állam feladata lenne, hogy ezeket 

pótolja, de nem pótolták őket.  

Ez része lett az árnyékjelentésnek. Kapott is Szlovákia ezzel 

kapcsolatban egy ajánlást, hogy minél előbb oldja meg ezt a 

problémát. Azóta az útkezelők tettek is lépéseket azért, hogy 

kikerüljenek ezek a magyar táblák. Időközben kiderült, hogy nem 

olyan egyszerű a dolog, a táblák különböző útkezelőkhöz 

tartoznak, vannak megyei kezelésű utak, községi kezelésű utak és 

állami kezelésű utak. Nagyon átláthatatlan a dolog, de most már 

elindult a folyamat. Az állam kapott egy ajánlást, hogy ez egy 

konkrét probléma, amit orvosolnia kell. Idáig a probléma 

létezéséről nemzetközi színtéren a bizottságnak nem is volt 

tudomása. 

Más jellegű probléma az útjelzőtáblák kérdése. Szlová-

kiában az útjelzőtáblákon ugyanis csak a szlovák városnév van 

feltüntetve. A jogrend ezeknek a tábláknak az esetén továbbra is 

csak a szlovák verziót ismeri el. Ez is bekerült az árnyék-

jelentésbe, s ezzel kapcsolatban is kapott Szlovákia ajánlást a 
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bizottságtól és folyamatban van a törvénymódosítás, amivel ezt 

szándékoznak megoldani. 

A vasúti táblákat már említettem. Szintén bekerült az 

árnyékjelentésbe, hogy nem lehet kiírni a vasútállomásokra és 

megállókra a magyar feliratot. Erre most az lett a megoldás ‒ 

szintén részben az árnyékjelentés hatására ‒ hogy a vasútállomá-

sokra kikerültek a magyar feliratok, de a megállókra nem. 2019-

re ígérik a törvény módosítását az utóbbiakkal kapcsolatban. A 

Keretegyezmény bizottságának a véleménye ezzel kapcsolatban 

hivatkozik a törvényre, amely azt mondja, hogy hol kell kötele-

zően kirakni a feliratokat. Ezek a már említett helységnévtáblák a 

község elején és végén. Más helyen a törvény megengedi, hogy ki 

lehessen rakni a feliratokat, és ezt a bizottság el is fogadta az állam 

magyarázataként. Nem is foglalkoztak vele különösebben, hogy 

egyébként milyen helyen vannak kirakva a feliratok. Megint csak 

a Karta bizottsága volt sokkal alaposabb. Felszólították Szlová-

kiát, hogy kétnyelvűsítse az útjelző táblákat is. A községek nevét 

jelző feliratok kisebbek magyarul és eltérő színnel is vannak 

megjelölve, ezzel kapcsolatban is egységesítést vár a bizottság. 

 

8.4 - Egészségügy 

Mit jelent az, hogy valakinek joga van az anyanyelvét használni, 

például egészségügyi intézményben? Ha nekem jogom van arra, 

hogy használjam az anyanyelvemet, ez két dolgot jelenthet (ez a 

két eltérő jelentés nagyon fontos a nemzetközi jogban, konkrétan 

a bizottságok munkájában is megjelenik): 

 

a) Az egyik értelemben, ha nekem jogom van az anya-

nyelvem használni az azt jelenti, hogy ebben senki nem 

akadályozhat meg engem, senki nem tilthatja meg nekem. 

Jogom van sok mindenre, amivel reálisan nem tudok élni, 

jogom van például három méter magasra ugrani. Ilyen 

értelemben, ha azt mondjuk, hogy valakinek joga van az 

anyanyelvét használni a kórházakban, csak annyit 
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ismerünk el, hogy ebben őt senki nem korlátozhatja. Ez az, 

amilyen értelemben a szlovák jogrend alkalmazza ezt a 

kifejezést. 

b) A másik értelme a kifejezésnek az, hogy ha jogom van 

például kórházban az anyanyelvemet használni, akkor a 

kórház köteles biztosítani azt, hogy én tudjam is használni 

az anyanyelvemet, ami azzal jár, hogy magyarul beszélő 

orvost vagy ápolót kell alkalmazniuk vagy tolmácsot. 

 

E két értelem abban válik el, hogy milyen kötelezettségeket 

eredményez a másik oldalon. Az egyik értelmezés szerint nekem 

jogom van, de senki másnak semmilyen kötelezettsége nincs és 

épp ez az a kontextus, ahogy a szlovák törvények is használják a 

„jog” kifejezést. A másik értelmezésnél pedig a kérdés az, hogy 

kinek milyen kötelezettsége, hogy én ténylegesen élni is tudjak a 

jogommal. Ha megnézzük mondjuk a finn nyelvtörvényt, akkor 

az alapvetően nem jogokat garantál ‒ azokat is kimondja, de nem 

ez az érdekes része a törvénynek ‒ hanem a törvény legnagyobb 

része kötelezettségeket sorol fel az állami szervek számára, hogy 

nekik mi a dolguk, hogy biztosítsák, hogy az állampolgárok élni 

tudjanak a nyelvi jogaikkal. Ha megnézzük a szlovák nyelv-

törvényeket, az állami szervek kötelezettségéről semmi szó nem 

esik. Csak nyelvi deklarációk vannak benne, hogy az állam-

polgárnak joga van a nyelvét használni, de mindjárt ki is mondja 

a törvény, hogy ugyanakkor a hivataloknak nem kötelezettsége 

beszélni a kisebbség nyelvén.  

Ez nagyon jól megmutatkozik az egészségügy területén. 

Többször módosították a törvényt és elvileg bizonyos közsé-

gekben a pácienseknek joguk van az anyanyelvüket használni, de 

gyakorlatban a kórház semmit nem köteles biztosítani, sőt az 

alkalmazottainak meg is tilthatja, hogy magyarul kommuni-

káljanak a páciensekkel, ahogy ezt néhány kórház meg is tette, 

például a nyitrai és a kassai. Az említett érsekújvári eset is jól 

rámutatott erre a problémára: nem elég, hogy nem biztosítják az 
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anyanyelvhasználat lehetőségét a pácienseknek, hanem minden-

féleképpen akadályozni is tudják, azzal is, hogy elutasítják a 

páciens kivizsgálását.  

Ez egy olyan kérdés, ami nemzetközi jogi szempontból is 

bizonytalan. A Keretegyezményből kifolyólag mi az állam 

kötelezettsége, mi az, amit kötelező biztosítania? Szlovákia a 

minimum szintet biztosítja, a formális nem tiltást. Ennyi az elvárt 

kötelezettség, vagy konkrét további lépéseket is kell tennie az 

államnak, például köteles magyarul beszélő orvost, ápolót, 

tolmácsot alkalmazni vagy más módon megoldani ezt a kérdést? 

Ez nem világos. Ez egy olyan kérdés, ami a jövőben fog eldőlni. 

Jelentések és árnyékjelentések sorozata után fog tudni a bizottság 

eljutni oda, hogy konkretizálja, hogy az egészségügy területén 

mit jelent az anyanyelvhasználati jog. Tehát a következő 

árnyékjelentések során is fogjuk gyűjteni az ilyen és ehhez 

hasonló ügyeket, és amellett fogunk érvelni, hogy ahhoz, hogy 

hatékony nyelvhasználati jogról beszéljünk, ezen a területen 

milyen lépéseket kell megtenni az államnak, illetve milyen 

lépéseket kell a bizottságnak elvárnia Szlovákiától. 

 

8.5 - Gyűlöletbeszéd és fizikai erőszak 

Az utolsó terület, amit szeretnék kiemelni, az a gyűlöletbeszéd és 

a fizikai erőszak. Itt mindig meg szokott jelenni általános 

formában, hogy a bizottság aggodalmát fejezi ki, hogy a 

kisebbségek ellen negatív nyilatkozatok jelentek meg a sajtóban 

politikusok részéről. Ez azonban elég semmitmondó aggodalom. 

Néha kifejezetten a romákra vonatkoztatják, ellenük nagyon sok 

uszító kijelentés jelenik meg. De ebben a konkrét esetben úgy 

gondoltuk, hogy érdemes tételesen bemutatni, hogy konkrétan 

milyen kifejezésekről, milyen szövegekről beszélünk, milyen 

gyűlöletbűncselekményeket követnek el magyarul beszélők ellen.  

Erre jó példa Malina Hedvig esete, aki 2006-ban lett utcai 

támadás áldozata, mert magyarul beszélt. Az állami szervek 

mégis azzal vádolták őt meg, hogy kitalálta az egész esetet és 
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hamis vád miatt folyik ellene eljárás továbbra is. Az ügyet 

áthelyezték Magyarországra, de a vádat nem ejtették. Szerintem 

most már Szlovákiában mindenki elfogadja, az állami szervek is, 

hogy tényleg megtörtént az eset, mégsem sikerült felderíteni, 

hogy ki követte el.2 Ami gyűlöletbeszéd szempontjából az 

államnak fontos feladata, hogy biztassa a gyűlöletbeszéd és 

gyűlöletbűncselekmények áldozatait arra, hogy forduljon 

bíróságokhoz. Ha ilyen az eredmény, hogy még őket vádolják 

meg utána, az nagyon elrettenti az áldozatokat. Hasonló eset 

Szlovákiából, amikor az államelnök irodájában a társadalmi 

kapcsolatokért felelős osztály vezetője szóban bántalmazott két 

lányt egy pozsonyi bárban, mert magyarul beszéltek. A 

védelmükre kelt egy szlovák fiatalembert pedig megtámadta. Ez 

is egy ismert eset. Albert Rusnákról van szó, akit ki is rúgtak az 

elnöki irodából és itt született is büntető feljelentés. A rendőrség 

ezt elutasította azzal, hogy nem gyűlöletbeszédről van szó, mivel 

ahhoz bizonyítani kell, hogy az elkövetőnek hosszantartó és 

megalapozott negatív véleménye van az adott kisebbségről. 

Jogilag értelmetlen, amit mondtak. A fontos az, hogy az elkövető 

egy magas beosztású ember, az elnöki iroda alkalmazottja. 

Komoly társadalmi hatása van annak, hogy ha ő így áll a 

magyarokhoz, és ha elkövet valamit, akkor a rendőrség nem emel 

vádat. Ezt is a bizottság elé tártuk. 

Egy másik ilyen eset: egy szlovák neonáci szervezet a 

Facebook oldalán azt írta ki, hogy a komáromi Orange-ban 

hallották, hogy magyarul szolgálják ki ügyfeleket, úgyhogy ők 

megjelentek ott fegyverekkel és mindenkit jobb belátásra bírtak, 

és mostantól már mindenki szlovákul kommunikál. Ez egy félig 

vicc, félig megfélemlítés akart lenni. Született büntetőfeljelentés 

ebben az ügyben is, és a rendőrség megint csak nem foglalkozott 

ezzel: elutasították azzal, hogy nem történt bűncselekmény.  

                                                      
2 A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség 2018. novemberében bűncselekmény 
hiányában végül megszüntette a Zsák-Malina Hedviggel szemben hamis 
tanúzás miatt folytatott eljárást. 
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Ilyenek azok a problémák, amelyeket úgy gondolom, hogy 

sokkal komolyabban kellene venni a bizottságnak is, és nem csak 

általános egymondatos vagy másfél mondatos megemlékezést 

kellene tenni, hogy elítélendők a kisebbségellenes lépések, illetve 

kijelentések. Ehelyett konkrétan fel kellene hívni az állam 

figyelmét arra, hogy ezeket sokkal komolyabban kellene venni.  

A legjobb példa Robert Fico, aki most már nem miniszter-

elnök, de 2013-ban az volt. Ő maga mondta egy híres beszédében, 

hogy független államunkat elsősorban nem a kisebbségekért 

alapítottuk, hanem főleg az államalkotó szlovák nemzet számára. 

Ilyen kirekesztő beszédet tartott egy szlovák kulturális szervezet, 

a Matica Slovenská éves közgyűlésén. Önmagában ez nem bűn-

cselekményre való felszólítás, de mégis az, hogy a miniszter-

elnök, az egyik legfőbb közjogi méltóság ilyen kijelentéseket 

tehet, hogy az állam csak az államalkotó nemzet számára lett 

alapítva, az önmagában szerintem nagyon aggasztó, és komoly 

probléma, ha emiatt nem marasztalják el Szlovákiát. Ezek azok a 

példák, amelyek szintén az árnyékjelentésbe kerültek, és megint 

csak a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága nem sokat foglal-

kozott velük részletesen, a Kartás Szakértői Bizottság viszont 

annál inkább. 
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Kardos Gábor 

 

AZ EURÓPA TANÁCS KÉT KISEBBSÉGI EGYEZMÉNYE 

 

 

Bevezető 

 

Az 1990-es évtizedben az Európa Tanács keretében két kisebbségi 

szerződés született: a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartája (1993) és a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebb-

ségek Védelméről (1995). Létrejöttük okai az alábbiak voltak: 

  

- A volt Jugoszlávia és a volt Szovjetunió területén lezajlott súlyos 

etnikai konfliktusok tudatosították az európai államokban, hogy 

szükség van regionális szabályokra a kisebbségek védelme 

érdekében. 

-  Az európai államok felismerték, hogy belátható időn belül nem 

fog kisebbségi jogi ENSZ egyezmény születni. 

- Nem sikerült az Emberi jogok európai egyezményéhez 

kapcsolódó, kisebbségi jogokat tartalmazó kiegészítő 

jegyzőkönyvet elfogadni. 

-  Az EBESZ keretében, a humanitárius dimenzió koppenhágai 

értekezletének (1990) dokumentuma IV. fejezetében sikerült a 

kisebbségi jogok katalógusában megállapodni. Igaz, nemzetközi 

jogilag nem kötelező formában. Ez, a kiegészítő jegyzőkönyv 

tervezetének bukása ellenére is, reménykeltő volt.   

 

 

A Charta struktúrája 

  

Már az Európai Kulturális Egyezmény (1954) is kifejezetten utalt 

a részes államok területén használt nyelvekre, mint védendő 

értékekre. A Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (a további-

akban Charta) az európai kulturális örökség részét képező 
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regionális vagy kisebbségi nyelveket védi, közvetett módon 

gondoskodva a kisebbségi nyelveket használók nyelvi jogainak 

védelméről. 

A Charta a részes állam területén hagyományosan 

jelenlévő, meghatározható területen koncentrálódó nyelveket 

részesíti védelemben. Ugyanakkor a nem meghatározható 

területhez kötődő nyelveket is, a lehetőségekhez képest, védeni 

kell. A védelem tárgya a regionális – tehát kiterjedt területen 

használt –, illetve az egyéb kisebbségi nyelvek, de nem azok helyi 

változatai, dialektusai. Az európai kulturális örökség védelmi 

koncepcióból következően a bevándorolt közösségek nyelveire 

nem terjed ki a szabályozás.  

A Charta nem védi a hivatalos nyelveket, még akkor sem, 

ha kisebbségi helyzetben vannak. Azaz, védheti, de csak akkor, 

ha a részes állam maga így dönt, vagyis megjelöli a területén 

kevésbé elterjedt hivatalos nyelvet, mint amellyel kapcsolatban a 

Chartában foglaltak szerint kötelezettségeket vállal. Ennek a 

lehetőségét teremtették meg az úgynevezett ír formulával. Ez 

azonban jelentős különbség, mert az egyéb kisebbségi nyelvek-

nek a megerősítés tényéből automatikusan jár a védelem, ebben 

az esetben pedig a többségi állam külön gesztusára van szükség. 

Ha egy regionális vagy kisebbségi nyelv hivatalos nyelv, csak 

akkor részesül védelemben, ha a részes állam ez irányú önkéntes 

kötelezettségvállalást tesz. 

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 közigazgatási beosztás nem 

akadályozza az adott kisebbségi nyelv előmozdítását, a 

kisebbségi nyelv köz- és magánéleti, szóbeli és írásbeli 
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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 

kívánja a III. rész szerinti védelmet garantálni és hogy területe 

mely részén. Minden egyes, megerősítéssel 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, a gazdasági 

és társadalmi élet kérdéskörével szemben tehát nagy súlya van az 

oktatás és a kulturális élet területének, ugyanakkor a határokon 

keresztüli kapcsolatokkal foglalkozó kérdés tekintetében nincs 

választási kényszer. Az egyes területeken részletes vállalások 

közötti választásra nyílik lehetőség. A megerősítést követően a 

kötelezettségvállalás még tovább bővíthető. 

A részes államok a hatálybalépést követő első évben 

jelentést készítettek a nyelvi charta végrehajtásáról, amit ezt 

követően háromévente kell megismételniük. A jelentéseket egy, 

minden részes állam egy-egy polgárából álló, független Szakértői 

Bizottság vizsgálja meg, amely azt értékelve újabb jelentést és 

ajánlásokat készít, amelyet az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának kell elfogadnia. A jelentéstételi eljárás az elmúlt 

években sajnálatosan lelassult. Ami az értékelő jelentések és az 

ajánlások hatását illeti, több európai államban előrelépés történt 

az elektronikus médiában történő kisebbségi nyelvi jelenlét, a 

közigazgatási nyelvhasználat, illetve a pedagógusképzés 

területén. 

 

A Keretegyezmény ismérvei 

 

A Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (a to-

vábbiakban Keretegyezmény) az első többoldalú, nemzetközi 
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szerződés, amely teljes egészében a nemzeti kisebbségek jogaival 

foglalkozik. A Keretegyezmény nem alkalmazható közvetlen 

módon, azaz belső bíróság előtt rá közvetlenül igény nem 

alapozható, így végrehajtásához a helyi körülményeknek 

megfelelő belső jogi intézkedések szükségesek. A Keret-

egyezmény elnevezés arra utal, hogy a szerződés csupán a 

szabályozás legfontosabb elveit adja meg, amelyeket a részes 

államoknak kétoldalú megállapodások és belső jogalkotás útján 

kell kitölteni. A szöveg nem foglalja magában a nemzeti 

kisebbség meghatározását, így a részes államoknak nyilatkozniuk 

kell a védelem személyi köréről, azaz az elismert kisebbségeikről.  

A szerződés végrehajtásának ellenőrzését végző Tanácsadó 

Bizottság saját, értékelő jelentéseiben hangsúlyozza, hogy a részes 

államoknak ebben a kérdésben, maguknak kell dönteniük, de ez 

csak a nemzetközi jog általános jogelveivel és az identitás-

választás szabadságával összhangban történhet. A Tanácsadó 

Bizottság egyébként szinte minden esetben az elismerési igények 

mellett foglal állást, és a hagyományos jelenlétet feltételül nem 

szabó rendelkezések esetén utal a bevándorolt kisebbségi 

közösségek tagjainak jogaira is.  

A Keretegyezmény kimondja az identitás szabad 

választásának jogát, ugyanakkor megállapítja, hogy a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek identitása vallásukban, 

nyelvükben, hagyományaikban és kulturális örökségükben 

jelenik meg. Emellett tartalmazza, ‒ többek között ‒ a törvény 

előtti egyenlőség és törvény általi egyenlő védelem elvét, a 

pozitív megkülönböztetés lehetőségét, a nemzeti kisebbségek 

kultúrája és identitása megőrzésének támogatását, a nemzeti 

kisebbséghez tartozó személyek akarata elleni asszimiláció 

tilalmát. Továbbá a kisebbségi nyelvhasználat szabadságát 

magánbeszélgetésben és nyilvánosan, a törekvést a kisebbségi 

nyelvhasználatára a közigazgatási hatóságok előtt, a névhasz-

nálat jogát kisebbségi nyelven, a jogot a kisebbségi magán-

természetű feliratok elhelyezésére, a földrajzi megjelöléseket a 
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kisebbség nyelvén megjelenítő feliratok elhelyezésére való 

törekvést, a megfelelő lehetőség megteremtését a tanárképzésre 

és a tankönyvekhez való hozzájutásra, a kisebbségi magánoktatás 

elismerését pénzügyi kötelezettség nélkül, a törekvést a 

kisebbségi nyelvű állami oktatásra. Kiemeli, hogy a részes 

államoknak tartózkodniuk kell az etnikai arányok megváltoz-

tatásától a közigazgatási egységekben.   

A Keretegyezmény az identitás megőrzése szempontjából 

legfontosabb jogok esetében programnormákat („kellő figyelmet 

fordítanak”, „erőfeszítéseket tesznek”) tartalmaz, és ez gyengíti a 

szerződés normatív tartalmát. Az állam számára a végrehajtási 

kötelezettségét gyengítik a feltételeket támasztó klauzulák a 

közigazgatási szervek előtti kisebbségi nyelvhasználat, a földrajzi 

és helységnevek kisebbségi nyelven történő használata és a 

kisebbségi nyelven történő oktatás esetében.  

A Keretegyezmény hatályba lépésétől számított egy éven 

belül ‒ és ezután az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 

kérése szerint ötévenként ‒ a részes államnak jelentést kell előter-

jesztenie a végrehajtásról. A végrehajtás érdekében tett 

intézkedések tartalmát a Miniszteri Bizottság bírálja el, a 

Tanácsadó Bizottság segítségével. A Tanácsadó Bizottság a 

jelentések megvizsgálása után elküldi az azokról kialakított 

véleményét a Miniszteri Bizottságnak, amely azt megfontolva 

elfogadja saját következtetéseit és ajánlásait. A Keretegyezmény 

végrehajtásáról készített kormányzati jelentések vizsgálata 

lehetőséget teremt a Tanácsadó Bizottság számára az általánosan 

vagy nem kellő precizitással megfogalmazott fontos cikkek 

normatív tartalmának óvatos pontosítására. 

A Keretegyezmény végrehajtásának ellenőrzése nem teszi 

lehetővé a panaszjogot, hanem időszaki jelentések ellenőrzése 

útján történik, amely gyengének minősül. A gyengeség okai 

abban rejlenek, hogy a felülvizsgálatot végző Tanácsadó 

Bizottság nem feltétlenül független szakértőkből áll, hanem 

kormányzati tisztviselők is a tagjai lehetnek. Emellett egyszerre 
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nem minden részes állam részéről van tag a Bizottságban. 

Továbbá a Bizottság saját értékelő jelentésében nem mondhatja ki, 

hogy a vizsgált állam nem felelt meg a vállalt kötelezettségnek. 

Ami pedig a nyelvezetet illeti, a Tanácsadó Bizottság olyan 

kifejezéseket használ, mint „úgy véli”, „azon a véleményen van”, 

komoly probléma esetén „mélyen aggódik”. Ha nyomatékosítani 

kívánja megállapítását, a testület azt a kifejezést használja, hogy 

„úgy találja”.  

 

A két egyezmény húsz esztendeje, 1998-ban lépett hatályba. Kellő 

tapasztalat gyűlt tehát össze egy felülvizsgálati konferencia 

megtartására.  
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Mácsai Adriána 

 

A NYELVI CHARTA 13. CIKKELYÉNEK ELEMZÉSE 

SZLOVÁKIA ÉS SZLOVÉNIA TEKINTETÉBEN 

 

 

1. Bevezetés 

 

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (tová-

bbiakban: Charta) közvetett módon gondoskodik a kisebb-ségi 

nyelveket használók nyelvi jogainak védelméről és a részes állam 

területén hagyományosan jelenlévő nyelveket védi. 

A Chartát az Európa Tanács dolgozta ki, melyet 1992. június 

25-én fogadtak el. A dokumentum 1992. november 5-én nyílt meg 

aláírásra és 1998-ban lépett hatályba. Amennyiben egy állam 

aláírja és ratifikálja a Chartát, akkor a regionális vagy kisebbségi 

nyelvek védelme érdekében a benne foglalt vállalások közül, 

meghatározott mértékben választ, amelyeket köteles megvalósí-

tani. A vállalások teljesítésére a Charta egy ellenőrző mecha-

nizmust hozott létre. Az államok háromévente beszámolót 

nyújtanak be a teljesítésről, amelyet a Charta által felállított szerv, 

a Szakértői Bizottság (SZB) ellenőriz, oly módon, hogy kiértékeli 

a beszámolókat, vizsgálatokat folytat le, jelentést készít, melynek 

alapján aztán az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlásokat 

fogalmaz meg az államok részére.1 

A Charta által nyújtott védelem a gazdasági és társadalmi 

életre is kiterjed, melyet a 13. cikk taglal. Ez a cikk kilenc vállalást 

tartalmaz. 

Az alábbiakban Szlovénia és Szlovákia által tett vállalásokra 

térek ki, ugyanis Felvidéken, illetve Szlovénia muravidéki 

régiójában jelentős számban él magyar kisebbség. Szlovákia a 

gazdasági és társadalmi élet terén összesen négy vállalást tett (13. 

                                                      
1 Lásd: European Charter for Regional or Minority Languages, Strasbourg, 5.XI.1992. 
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cikk 1. bekezdés a., b., c., és 2. bekezdés c. pontja). Szlovénia pedig 

mind a kilenc vállalás teljesítésére kötelezettséget vállalt, tehát a 

Charta 13. cikkének minden egyes pontja releváns számára. Ezek 

vonatkozásában a Szakértői Bizottság mindezidáig négy alka-

lommal elkészített jelentéseit figyelembe véve vizsgálom a két 

ország vállalásainak teljesítését.2 

Előrebocsátom, hogy az országok általában igyekeznek 

figyelembe venni a Szakértői Bizottság által készített jelentést és 

ennek megfelelően is járnak el, hogy a vállalásokat teljesítettnek 

lehessen tekinteni. 

A 13. cikk vizsgálatát az országokra nézve abból a 

szempontból közelítem meg, hogy a Szakértői Bizottság 

Szlovákiánál és Szlovéniánál miként értékelte a vállalások 

teljesítését, valamint, hogy az egyes pontok teljesítésénél aktív 

állami cselekvésre van szükség vagy pedig elegendő az állam 

részéről a passzív teljesítésnek minősülő jogalkotás. 

 

 

2. A 13. cikk pontjai, Szlovákia és Szlovénia vállalásai 

 

13. cikk 1a. 

„A gazdasági és társadalmi tevékenységeket illetően, a Felek az 

ország egészére nézve vállalják, hogy kiiktatnak jogalkotásukból 

minden olyan rendelkezést, mely igazolható okok nélkül tiltja vagy 

korlátozza a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a 

gazdasági vagy társadalmi élet dokumentumaiban, különösen a 

munkaszerződésekben és az olyan technikai dokumentumokban, 

mint a termékek és felszerelések használati útmutatói.” 

 

Szlovákia nem felelt meg a Charta 13. cikk 1. bekezdés a. 

pontjának egyik vizsgálati periódusban sem, ugyanis a szlovákiai 

államnyelvtörvény szerint a hivatalos dokumentummal tartalmi-

                                                      
2 A két ország által a Charta 13. cikkelyének teljesítése tekintetében tett 
vállalásainak összefoglaló táblázatát a jelen tanulmány függeléke tartalmazza. 
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lag egyező másolatot lehet csak készíteni regionális vagy 

kisebbségi nyelven.3 A törvény kötelezővé teszi a szlovák nyelv 

használatát a könyvelési és pénzügyi dokumentumoknál, a 

műszaki dokumentumokon, a termékmegjelöléseknél, az 

egyesületek, politikai pártok, mozgalmak és társaságok 

statútumaiban. Mivel a 13. cikk 1. bekezdés a. pontjának 

teljesítése aktív állami cselekvést nem igényel, ezért az államnak 

csak a jogszabályt tiltó, korlátozó rendelkezéseitől kellene 

tartózkodnia, így ez a vállalás egyszerűen teljesíthető lenne.  

Szlovákiával ellentétben megállapítható, hogy Szlovénia ezt 

a vállalást teljesítette, ugyanis az a. pontra nézve a Szakértői 

Bizottság korlátozó vagy tiltó jogszabályt nem talált.4  

Fel kell tenni a kérdést, hogy Szlovákia vajon miért nem tesz 

eleget ezen vállalásának, holott ez viszonylag egyszerűen 

teljesíthető volna? Véleményem szerint Szlovákia esetében 

bizalomhiány van a kisebbségek felé, ezért nem kívánják a 

gazdasági vagy társadalmi élet dokumentumait kisebbségi 

nyelven elismerni. 

 

13. cikk 1b. 

„A gazdasági és társadalmi tevékenységeket illetően, a Felek az 

ország egészére nézve vállalják, hogy megtiltják, hogy a vállalatok 

belső szabályzataiba és a magánokiratokba, legalábbis amelyek az 

azonos nyelvet beszélők között jöttek létre, a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek használatát kizáró vagy korlátozó cikkek 

kerüljenek.” 

                                                      
3 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
the Slovak Republic 4 th monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the 
Charter (adopted on 4 November 2015) B. Recommendation of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on the application of the Charter by the Slovak 
Republic (adopted on 27 April 2016) (ECRML (2016) 2)) 28. 
4 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
the Slovenia 4th monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the Charter 
B. Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the 
application of the Charter by Slovenia (ECRML (2014) 5)) 27. 
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Szlovákia formálisan vállalta ugyan ennek a pontnak a 

teljesítését, ám konkrét intézkedéseket ebben annak ellenére sem 

tett, hogy a SZB minden egyes periódusban felhívta erre a 

figyelmét.5  Szlovénia esetében ennek a pontnak a teljesítését 

részben elfogadta a SZB, mivel Szlovéniában a vállalati törvény a 

vállalkozások számára lehetőséget ad arra, hogy irataikban a 

kötelezően használandó szlovén államnyelv mellett a magyar 

nyelvet is használják.6 Meglátásom szerint Szlovákia is 

követhetné a szlovén példát és legalább feltételesen lehetőséget 

adhatna, hogy a felek a vállalati irataikban használhassák a 

magyar nyelvet. Ez nagymértékben segíthetné Magyarország és 

Szlovákia közötti intenzívebb árucserét és a szolgáltatások még 

szélesebb körű áramlását,7, mivel a kétségkívül meglévő nyelvi 

akadályok kevésbé lennének problémásak, hiszen tudatában 

vagyunk annak, hogy Felvidéken jelentős számú magyar 

tulajdonú vállalkozás működik, amelyek magyar nemzetiségű 

munkavállalókat is alkalmaznak. Ezen vállalkozások működése, 

Magyarországgal való kapcsolata intenzívebbé és szorosabbá 

válhatna. 

 

13. cikk 1c. 

„A gazdasági és társadalmi tevékenységeket illetően, a Felek az 

ország egészére nézve vállalják, hogy fellépnek az olyan 

gyakorlattal szemben, mely elbátortalanít a regionális vagy 

kisebbségi nyelveknek a gazdasági vagy társadalmi tevékenységek 

keretei között történő használatától.” 

 

Ezen cikk vizsgálatánál nem lehet mellőzni a Szakértői Bizottság 

megállapításának idézését Hollandia ügyében, ahol kifejtésre 

került, hogy bár Hollandia általában teljesítette a vállalását, 
                                                      
5 ECRML (2016) 2, 74. 
6 ECRML (2014) 5, 27. 
7 Magyarország 5. legnagyobb export országa és 4. legnagyobb import országa 
Szlovákia. Forrás: KSH: Jelentés a külkereskedelem 2016. évi teljesítményéről. 
Letöltés helye: www.ksh.hu; letöltés ideje: 2019.05.24. 
 

http://www.ksh.hu/
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azonban a holland posta és vasutak visszautasították a fríz nevek 

használatát, így ezen közszolgáltatások esetében nem teljesítette 

a holland kormányzat a vállalását.8 Azért is fontos ezt külön 

kiemelni, mert Szlovákiában is problémát okozott a magyar 

helységnevek használata a szlovák vasútnak, ugyanis magyar 

nyelven a helységnevek hosszú évekig nem voltak feltüntetve. A 

szlovák vasút szerint ennek a helyzetnek az oka jogszabályi 

hiányosságokra volt visszavezethető.9 A fentiek fényében tehát a 

szlovák gyakorlatot is jogsértőnek kellett volna tekinteni, ese-

tükben azonban a Szakértői Bizottság a 13. cikk 1. bekezdés c. 

pontjában foglalt vállalását teljesítettnek fogadta el.10 A teljesség 

kedvéért megjegyzendő, hogy az utóbbi időben kedvező 

fejlemények történtek a szlovák vasút kétnyelvűsítésének ügyé-

ben, ugyanis kétnyelvű táblákat kezdtek el kihelyezni azokon a 

településeken, ahol a nemzetiségek aránya eléri a lakosság 20%-

át.11 Ez a gyakorlat már megfeleltethető a Charta által támasztott 

elvárásnak is. 

Szlovénia vonatkozásában kiemelendő, hogy a Szakértői 

Bizottság teljesítettnek tekintette Szlovénia vállalását azzal, hogy 

elfogadta a Fogyasztók Védelméről szóló törvényt. Árnyalja a 

képet azonban, hogy a Szakértői Bizottság nem kapott 

információt a törvény végrehajtásáról12, holott az ördög a 

                                                      
8 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
the Netherlands 2nd monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the 
Charter B. Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on 
the application of the Charter by the Netherlands (ECRML (2004) 8)) 28. 
9 Železnice Slovenskej republiky: ŽST Dunajská Streda. Zsr.sk, 2015.03.19. Letöltés 
helye: www.zsr.sk; letöltés ideje: 2018.10.10. 
10 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 

the Slovak Republic 2nd monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the 
B. Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the 
application of the Charter by the Slovak Republic (ECRML (2009) 8)) 28. 
11 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky: Na železničných staniciach v 
Dunajskej Strede a Komárne pribudli dvojjazyčné názvy. 2017.04.21. Letöltés helye: 
www.mindop.sk; letöltés ideje: 2018.10.10. 
12 ECRML (2014) 5, 27. 

http://www.zsr.sk/
http://www.mindop.sk/
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részletekben rejlik. A Szakértői Bizottság külön kérte, hogy a 

törvény hatályba lépéséről számoljon be Szlovénia. 

 

13. cikk 1d. 

„A gazdasági és társadalmi tevékenységeket illetően, a Felek az 

ország egészére nézve vállalják, hogy a fenti pontokban jelzettektől 

eltérő módokon megkönnyítik és/vagy bátorítják a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek használatát.” 

 

Ezen pont teljesítését Szlovákia nem vállalta, csak Szlovénia. A 

Szakértői Bizottság ezt a vállalást szintén teljesítettnek ismerte el 

a fogyasztók védelméről szóló törvény elfogadása okán, azonban 

ezen pont tekintetében sem kapott elégséges információt a 

törvény végrehajtásáról.13 

 

13. cikk 2a. 

„A Felek vállalják, hogy pénzügyi és bankügyi szabályzataikban 

meghatározzák azokat a részletszabályokat, melyek lehetővé teszik 

a kereskedelmi szokásokkal összhangban, a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek használatát a fizetési utalványokon (csekkek, 

váltók stb.) vagy egyéb pénzügyi okmányokon, illetve adott esetben 

gondoskodnak az ilyen rendelkezések megvalósításáról.” 

 

A Szakértői Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy Szlovénia 

nem teljesítette ezt a vállalását a magyar nyelvű kisebbség 

tekintetében, pedig a Szakértői Bizottság ennek a pontnak a 

teljesítésénél nem vár el aktív állami cselekvést, kizárólag a 

jogszabályoknak kell lehetővé tenni a fizetési utalványokon 

(csekkek, váltók stb.) vagy egyéb pénzügyi okmányokon a 

kisebbségi nyelvhasználatot. Figyelemre méltó azonban, hogy az 

olasz nyelvű kisebbség esetében a Szakértői Bizottság ezt a pontot 

teljesítettnek tekintette, ugyanis egy olasz kisebbségek által lakott 

önkormányzatban önkormányzati rendelettel olyan szabályozást 

                                                      
13 Uo. 27. 
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vezettek be, hogy a fizetési utalványok kibocsátását olasz nyelven 

is lehetővé tették.14 A jó gyakorlat a vállalás teljesítésére tehát 

Szlovéniában is adott. Semmi mást nem kell tennie a magyar 

kisebbséggel rendelkező önkormányzatoknak, mint elfogadni az 

olasz nyelvű kisebbség tekintetében meghozott szabályozást a 

saját önkormányzatukra nézve. 

Szlovákia nem vállalta ezen pont teljesítését, azonban itt is 

szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon komoly előnyökkel járna 

a szlovák gazdaságra nézve, ha a fizetési utalványokon vagy 

egyéb pénzügyi okmányokon magyar nyelvű tájékoztató is lenne, 

ugyanis ez jó hatással lenne a kereskedelmi szektorra és persze 

egyszerűbbé válna a helyi kisebbség élete is. 

 

13. cikk 2b. 

„A Felek vállalják, hogy a közvetlen ellenőrzésük alá tartozó 

gazdasági és társadalmi szektorokban (közszektor) a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek használatát bátorító tevékenységet folytatnak.” 

 

A Charta szövegéből egyértelműen kitűnik, hogy a 13. cikk 2. 

bekezdés b. pontjának teljesítéséhez valamilyen szintű állami 

tevékenységet vár el a Szakértői Bizottság. Az állami tevékenység 

nem szükségszerűen kampányokban ölt testet, hanem hatósági 

aktusokban, ahogy erre a Szakértői Bizottság Finnország15 és 

Hollandia16 esetében rámutatott. Szlovénia, ellentétben Szlová-

                                                      
14 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
the Slovenia 3rd monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the Charter 
B. Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the 
application of the Charter by Slovenia (ECRML (2010) 5)) 34. 
15 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
Finland 2nd monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the Charter B. 
Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the 
application of the Charter by Finland (ECRML (2004) 7)) 30. 
16 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
the Netherlands 5th monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the 
Charter (adopted on 16 June 2016) B. Recommendation of the Committee of Ministers 
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kiával, vállalta ezen pont teljesítését is, azonban a Szakértői 

Bizottság nem találta ezen pontot teljesítettnek. Habár Szlovénia 

úgy határozott, hogy elfogadja a Nyelvi Politika Nemzeti 

Programját a 2014-2018-as évekre, ennek ellenére nem tett 

lépéseket a közszektorban a kisebbségi nyelvhasználat 

bátorítására.17 Tanulságként leszűrhető, hogy egy program 

elfogadása, ahol a Szakértői Bizottság állami cselekvést vár el, 

nem elégséges. A bátorítás azonban a közszférában nem is olyan 

egyszerű, ugyanis ahhoz, hogy értelme legyen a bátorításnak, 

szükséges előfeltétel az, hogy a kisebbségi nyelvet a közszférában 

értsék és használják, ugyanis, ha ez a feltétel nem áll fenn, nincs 

kit bátorítani. Ebből kifolyólag először meg kell tenni azokat az 

állami lépéseket, amelyek a közszféra dolgozóinak kisebbségi 

nyelvtudását megerősítik ‒ ehhez kell a nyelvpolitika ‒, majd ezt 

követően lehet bátorítani a használatot.  

 

13. cikk 2c. 

„A Felek vállalják, hogy gondoskodnak arról, hogy az olyan 

létesítmények, mint a kórházak, nyugdíjasházak, otthonok, 

lehetőséget biztosítsanak arra, hogy az egészségügyi, életkori vagy 

egyéb okból gondozásra szorulókat regionális vagy kisebbségi 

nyelvükön fogadják és kezeljék.” 

 

Ennek a pontnak a teljesítése meglátásom szerint az egyik 

legnehezebbnek mondható, mivel az államnak egy összetett 

cselekvési tervet kell kidolgoznia, amely ahhoz szükséges, hogy 

az egészségügyben és a szociális szektorban az alkalmazottak 

részére képzéseket biztosítson, hogy megfelelő módon tudják 

ellátni a feladataikat. Folyamatosan képezni és motiválni kell az 

egészségügyi és szociális dolgozókat, amely bizonyosan nagy 

erőforrásokkal jár és még az olyan fejlett és gazdag jóléti államok, 

                                                      

of the Council of Europe on the application of the Charter by the Netherlands (adopted 
on 14 December 2016) (ECRML (2016) 4)) 27. 
17 ECRML (2014) 5. 28. 
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mint Norvégia18, Finnország19 és Hollandia20 is csak részteljesítést 

tudnak felmutatni, ugyanis jellemző, hogy a kisebbségi nyelvet 

beszélő egészségügyi és szociális személyzetből hiány 

mutatkozik. Ezen pont teljesítését mind Szlovákia, mind 

Szlovénia vállalta.  

Szlovákia a vállalással valószínűleg úgy érezte, hogy nem 

vállal túl nagy kockázatot, mivel jellemző, hogy a magyarok lakta 

vidékeken az egészségügyi és szociális személyzet beszél 

magyarul. A Szakértői Bizottság ennek ellenére mégiscsak 

részteljesítést állapított meg, ugyanis hiányzik a strukturált 

politika a nyelvhasználat biztosítására.21 

Szlovénia a vállalását szintén csak részben teljesítette, 

ugyanis a magyar nyelvet az egészségügyi intézményekben 

Lendván lehet használni, Muraszombaton nem.  

Összességében elmondható, hogy sem Szlovákia, sem 

Szlovénia esetében nem elégséges a magyarul beszélő 

egészségügyi és szociális személyzet jelenléte, hanem egységes 

nyelvi politika szükséges a vállalás teljesítéséhez, amely minden 

bizonnyal mindkét ország tekintetében erőforrások igénybe-

vételével fog járni. 

 

13. cikk 2d. 

„A Felek vállalják, hogy megfelelő módon gondoskodnak arról, hogy 

a biztonsági felhívásokat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is 

megfogalmazzák.” 

                                                      
18 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
Norway 6th monitoring cycle, A. Report of the Committee of Experts on the Charter 
(adopted on 18 March 2015) B. Recommendation of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on the application of the Charter by the Netherlands (adopted on 15 
September 2015) (ECRML (2015) 4)) 18. 
19 European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in 
Finland A. Report of the Committee of Experts on the Charter B. Recommendation of 
the Committee of Ministers of the Council of Europe on the application of the Charter 
by Finland (ECRML (2016) 4)) 28. 
20 ECRML (2016) 4. 27. 
21 ECRML (2016) 2. 29. 

https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SlovakiaECRML4_en.pdf%2029
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Ennek a pontnak a teljesítése állami jogalkotással megvalósítható, 

azonban Szlovákia nem vállalta ezen pont teljesítését. 

Megjegyzendő azonban, hogy Szlovákiában Bukovszky László 

nemzetiségi kormánybiztos kétoldalú tárgyalásokat folytatott a 

szlovák Belügyminisztériummal, a Közlekedési Minisztérium-

mal, az Egészségügyi Minisztériummal, a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Minisztériummal, a pénzügyi igazgatósággal, 

a munkaügyi, szociális és családügyi központtal, az országos 

rendőrfőkapitánysággal és a szabványügyi hivatallal, melynek 

során az államigazgatási szervektől származó információk 

alapján összegzett konkrét hiányosságokról egy jegyzéket adott 

át, és megállapodtak az eltávolításukra irányuló közös fellépésről 

és módszertani és szakmai segítségnyújtás lehetőségéről.22 

A Szakértői Bizottság véleménye szerint a megfelelő 

központi szabályozás hiányában Szlovénia csak részben telje-

sítette ezt a vállalását, mivel a hatóságok rendszertelenül, 

önkényesen biztosítják a magyar nyelvű biztonsági előírások 

meglétét23, pedig állami jogalkotással, jogszabályi fordítással 

viszonylag egyszerűen eleget lehet tenni a vállalásban 

foglaltaknak. 

Itt kiemelném, hogy Szlovéniával együtt összesen csak 

három állam vállalta, hogy eleget tesz a 13. cikk 2. bekezdés d. 

pontjában foglalt vállalásnak, ami véleményem szerint elég 

kevés, mivel a biztonsági előírásoknak regionális vagy kisebbségi 

nyelvű biztosításával balesetek, tragédiák előzhetők meg.  

 

13. cikk 2e. 

„A Felek vállalják, hogy regionális vagy kisebbségi nyelveken is 

hozzáférhetővé teszik a fogyasztók jogait érintő, az illetékes 

hatóságok által adott információkat.” 

 

                                                      
22 A szlovák köztársaság kormánya: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné 
menšiny: Splnomocnenec vyzýva energetické firmy k dodržaniu zákona. Letöltés helye: 
www.narodnostnemensiny.gov.sk; letöltés ideje: 2019.03.18. 
23 ECRML (2014) 5. 28. 

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/
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Ennek a pontnak a teljesítése is bizonyos szintű állami cselekvést 

igényel, nem elégséges a hatóságok passzív magatartása és a 

jogszabályok módosítása. Ennek a pontnak a vállalásával az adott 

állam, hasonlóan a 13. cikk 2. bekezdés d. pontjában foglalt 

vállaláshoz, baleseteket, tragédiákat előzhet meg, ugyanis a pont 

teljesítésével a regionális vagy kisebbségi nyelvet használók 

számára is elérhetővé teszi a biztonsági előírásokat. Szlovákia 

nem, Szlovénia azonban vállalta ezen pont teljesítését. A 

Szakértői Bizottság szerint a vállalás teljesül, azonban a 

gyakorlati végrehajtással kapcsolatosan információkat kell 

szolgáltatni.24 

 

 

3. Következtetések 

 

Szlovákia a vállalt pontok közül kizárólag a 13. cikk 1. bekezdés 

c. pontjában foglaltakat teljesítette maradéktalanul.  

A 13. cikk 2. bekezdés c. pontját részben, míg az 1. bekezdés 

a. és b. pontjait egyáltalán nem teljesítette, annak ellenére sem, 

hogy a Szakértői Bizottság az államnyelvtörvény Chartával való 

összeütközésére minden jelentéstételi körben rámutatott. 

Szlovénia esetében jobb a teljesítési „ráta”. Tehát a Charta 

felvállalt pontjainak teljesítése nagyon rugalmas az országok 

részéről, az Európa Tanács pedig a számonkérés során nem képes 

rábírni az egyes országokat arra, hogy vállalásaikat maradék-

talanul végrehajtsák. Mivel az ellenőrzési mechanizmus során 

nem igazán kényszeríthető ki a pontok végrehajtása, ezért 

sokszor a vállalások teljesítése attól függ, hogy milyen az aktuális 

politikai helyzet az adott országban. Pillanatnyilag Szlovákia 

esetében pozitív irányba mozdult el a kisebbségi nyelvhasználat 

ügye, ugyanis láthatjuk például a vasúti állomásokon való 

vizuális kétnyelvűsítés kiterjesztését, a kétnyelvű feliratok 

                                                      
24 ECRML (2014) 5. 28. 
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megjelenését az autóbuszmegállókon, a postákon történő két-

nyelvűsítés kezdeményezését stb. 

Ezeknek a politikai szinten történő változásoknak egyrészt 

csak akkor van igazán értelme, amennyiben törvényi szintre 

emelkedik azok gyakorlati alkalmazása, másrészt pedig az 

Európa Tanács részéről kellene egy stabilabb kikényszerítési 

rendszert létrehozni azért, hogy az elért pozitív változásokat egy 

újonnan jövő kormány ne tudja visszafordítani. 

 

 

Függelék 

 

pontok Szlovákia Szlovénia 

1a Az államnyelvtörvény csak a 

szlovák nyelven írt tartalmilag 

azonos hivatalos dokumen-

tummal egyező másolatot tesz 

lehetővé regionális vagy 

kisebbségi nyelven. A Szakértői 

Bizottság nem fogadta el a pont 

teljesítését egyik vizsgálati 

periódusban sem. (4. periódus) 

A Szakértői Bizottság elfogadta a 

pont teljesítését, nem talált 

korlátozó vagy tiltó jogszabályt. 

(1. periódus) 

1b A Szakértői Bizottság nem 

fogadta el a pont teljesítését, 

Szlovákia intézkedéseket nem 

tett, pedig a Szakértői Bizottság 

minden vizsgálati periódusban 

felhívta erre a figyelmet.  (4. pe-

riódus) 

A Szakértői Bizottság részben 

elfogadta a pont teljesítését, mivel 

a vállalati törvény a szlovén nyelv 

mellett lehetőséget ad a magyar 

nyelv használatára. (4. periódus) 

1c A Szakértői Bizottság elfogadta 

a pont teljesítését annak ellené-

re, hogy a vizsgálati periódus 

időpontjában Szlovákia intéz-

kedéseket nem tett. (2. perió-

dus) 

A Szakértői Bizottság elfogadta a 

pont teljesítését azzal, hogy Szlo-

vénia elfogadta a fogyasztók vé-

delméről szóló törvényt. (4. pe-

riódus) 

1d Szlovákia nem vállalta a pont 

teljesítését. 

A Szakértői Bizottság elfogadta a 

pont teljesítését azzal, hogy 
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Szlovénia elfogadta a fogyasztók 

védelméről szóló törvényt. (4. 

periódus) 

2a Szlovákia nem vállalta a pont 

teljesítését. 

A Szakértői Bizottság a magyar 

nyelvű kisebbség tekintetében 

nem fogadta el a pont teljesítését, 

míg az olasz nyelvű kisebbség 

vonatkozásában elfogadta. (3. 

periódus) 

2b Szlovákia nem vállalta a pont 

teljesítését. 

A Szakértői Bizottság nem 

fogadta el a pont teljesítését, mivel 

Szlovénia nem tett lépéseket a 

közszektorban a kisebbségi nyel-

vek használatának bátorítására. 

(4. periódus) 

2c A Szakértői Bizottság részben 

fogadta el a pont teljesítését, 

mivel megállapította, hogy 

hiányzik a strukturált politika a 

nyelvhasználat biztosítására. 

(4. periódus) 

A Szakértői Bizottság részben 

fogadta el a pont teljesítését, mivel 

a magyar nyelv használata az 

egészségügyi intézményekben 

csak Lendván lehetséges, Mura-

szombaton nem. A vállalás 

teljesítéséhez egységes nyelvi po-

litikára van szükség. (4. periódus) 

2d Szlovákia nem vállalta a pont 

teljesítését. 

A Szakértői Bizottság részben 

fogadta el a pont teljesítését, mert 

azt állapította meg, hogy a 

hatóságok rendszertelenül, 

önkényesen biztosítják a magyar 

nyelvű biztonsági előírások 

meglétét. (4. periódus) 

2e Szlovákia nem vállalta a pont 

teljesítését. 

A Szakértői Bizottság elfogadta a 

pont teljesítését, szerinte azonban 

a gyakorlati végrehajtással kap-

csolatosan információkat kell 

szolgáltatni. (4. periódus) 
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Manzinger Krisztián 

 

A MAGYAR NEMZETPOLITIKA MOZGÁSTERE AZ 

EURÓPAI UNIÓBAN 

 

 

A magyar kül- és nemzetpolitika többes célkitűzéssel rendelkezik 

a külhoni magyarok vonatkozásában, amelyek közé elsősorban: 

(1) a közösségek szülőföldön tartása és megerősítése; (2) a határ-

menti térségek közötti együttműködés erősítése (függetlenül a 

lakosság nemzetiségi összetételétől); (3) az autonómiatörekvések 

sikerre juttatása; illetve (4) a magyar nemzet intézményes 

összetartozásának erősítése tartoznak (ez utóbbi többek között a 

könnyített honosítási eljárás révén).  

A nemzetpolitikai törekvéseknek nemcsak azért van 

európai dimenziója, mert jelentős részben az országhatárokon 

kívül, más uniós tagállamok területén, illetve uniós polgárok 

vonatkozásában realizálódnak, hanem azért is, mert a jelenleg 28 

tagú EU más államai is bírnak hasonló célokkal és kihívásokkal. 

Az előadásom célja ennek a kontextusnak a bemutatása egyrészt 

a tagállamok, másrészt az EU vonatkozó szabályai és politikái, 

harmadrészt pedig gyakorlati kérdések alapján. 

 

 

A tagállamok és a nemzetiségek 

 

Az EU (nemzet)államokra épített együttműködési mechanizmus 

és intézményrendszer, de a 28 tagállam egyike sem homogén 

lakosságú. Kevés olyan ország van – ide elsősorban Portugália és 

Írország sorolható – amelyben csekély az őshonos kisebbségi 

lakosság aránya. Becslések szerint az unió 500 milliós 

népességének 10%-a, mintegy 50 millió fő tartozik a nemzeti 

kisebbségekhez.  
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Emellett a nyugat-európai tagországok lakosságának 

körülbelül 10-15%-a migráns hátterű személy, akik maguk, vagy 

akiknek a szülei, nagyszülei érkeztek az adott államba többnyire 

az észak-afrikai, közel-keleti térségből és Afrikából (a migrációs 

háttérrel rendelkező polgároknak az egyes európai országok 

összlakosságához viszonyított aránya tekintetében lásd az 1. sz. 

mellékletet). Ugyanezekbe az országokban az elmúlt évtizedben 

többmillió közép-európai munkavállaló is érkezett, ők azonban 

nem tekintendők migránsnak, hiszen tartózkodásuk jogalapja az 

EU-n belüli szabad mozgás alapjoga. Érdemes megjegyezni, hogy 

az 1. sz. melléklet Magyarországnál szereplő 4,5% leginkább kül-

honban született magyarokat jelent. A nyugat-európai migráns 

hátterű közösségek jellemzően városokban koncentrá-lódnak, és 

a fiatalabb generációkon belül magasabb az arányuk az 

átlagosnál.  

A migráns hátterű személyek kérdését az előadásban nem 

kívánom tárgyalni, mert nem tekintik őket kisebbségeknek, habár 

többnyire rendelkeznek az adott EU-tagállam állampolgár-

ságával. Megjegyzendő viszont, hogy ebben mutatkozik szándék 

a változtatásra – elsősorban az Európa Tanács (ET) és bizonyos 

uniós politikai erők részéről is – de áttörés még nem történt. 

Amikor a magyar nemzetpolitikai törekvéseiről beszélünk, akkor 

ezt a kérdést mégsem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül, hiszen 

a nyugat-európai államok jelentős része hajlamos a külhoni 

magyarokat hozzájuk hasonlóként kezelni, a szomszédos államok 

részéről pedig tapasztalható az ezt bátorító megközelítés.  

Az egyes uniós tagállamok őshonos kisebbségek vonatko-

zásában gyakorolt nemzetiségpolitikája rendkívül eltérő, és kevés 

olyan tagállam van, amely a magyarhoz akár részben hasonló 

megközelítést alkalmazna. Már a nemzetiségek elismerése 

tekintetében is óriási különbségek lehetnek a tagállamok között.  

Egyes tagállamok: 
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- egyáltalán nem ismerik el a kisebbségek létét, habár vannak 

köztük olyanok, amelyek ennek ellenére biztosítanak bizo-

nyos nyelvi jogokat, 

- egyéni kisebbségi jogokat biztosítanak,  

- egyéni és kollektív jogokra épülő kisebbségvédelmi rend-

szert működtetnek, 

- nemzetiségi vagy területi autonómiát működtetnek, vagy 

föderális államot alkotnak, illetve  

- két vagy több hivatalos nyelvvel rendelkeznek. 

 

Ahogy az államok szabályozása, úgy az egyes nemzetiségek 

helyzete is rendkívül eltérő. Ez csak részben eredménye a 

különböző jogszabályi kereteknek, ugyanígy függvénye olyan 

tényezőknek, mint a közösség lélekszáma, összlakosságon belüli 

aránya, területi koncentráltsága, gazdasági ereje vagy történelmi 

hagyományai. Amíg a külhoni magyar közösségek többnyire 

autonómiára törekszenek, addig a bulgáriai és görögországi 

nemzetiségek kisebbségük hivatalos elismerésre, a litvániai 

lengyelek vagy a horvátországi szerbek nyelvük hivatalos 

használatának lehetővé tételére, a finnországi szárazföldi ‒

Ålandon kívül élő ‒ svéd nyelvűek nyelvi egyenjogúságuk 

gyakorlatának megőrzésére, egyes katalán, skót vagy dél-tiroli 

politikai erők pedig az adott terület függetlenségére. Ezeknek a 

különbségeknek a figyelembevétele rendkívül fontos a lehetséges 

együttműködő partnerek azonosításánál, illetve bizonyos ‒ a 

magyar nemzetpolitikai törekvéseknek esetlegesen kedvezőtlen ‒ 

fejlemények előrejelzésénél.  

Habár kevés a külhoni magyar közösségekhez hasonló 

helyzetben levő európai kisebbség, az együttműködésnek mégis 

van európai terepe, egyrészt a közös fórumok, másrészt a 

rendkívül eltérő jogi keretek ellenére is bizonyos fokig 

összeegyeztethető igények együttes érvényesítésének nagyobb 

esélye miatt. 
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Az Uniós jogi és politikai keret 

 

A nemzetiségi politika tekintetében uniós iránymutatás nincs, bár 

vannak törekvések az ET keretében kidolgozott kisebbségvédel-

mi standardok európai jogba építésére. Probléma viszont, hogy a 

két legfőbb dokumentumot, a Kisebbségvédelmi keretegyezményt és 

a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját egyes uniós 

tagállamok alá sem írták, mások pedig nem ratifikálták. Ez a tény 

– párosulva azzal, hogy a kisebbségpolitika közösségi szabályo-

zására nincs tényleges akarat – hosszú távon nehezíti egy egysé-

ges standardokra alapozott közösségi gyakorlat vagy minimum 

elvárások meghatározását.  

Ma az európai elsődleges jogban a következő alapvetés 

jellegű előírások jelennek meg: 

 

„[a]z Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”  

(az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikke)  

 

„[a]z Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, 

továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további 

gyarapítását” 

(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke) 

 

Mindez korlátozott sokszínűség: a tagállamok kulturális-nyelvi-

vallási eltérőségének elismerését és tiszteletben tartását jelenti és 

többnyire figyelmen kívül hagyja a tagállamokon belüli 

sokszínűséget. Ennek hangsúlyozása a magyar nemzetpolitikai 

törekvések céljai miatt fontos: azok ugyanis olyan irányokat 

követnek, amelyek szigorúan a közösségi jog szempontjából 

nézve „nem értelmezhetőek”. Kivételek azonban vannak, így 

például az Erasmus-programokat és más oktatási és kulturális 

programokat nemcsak az EU hivatalos nyelvei vonatkozásában 

lehet igénybe venni, hanem például a kisebbségi nyelvekében is. 
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Ami ma az elsődleges és a másodlagos uniós jogban mégis 

létezik, az jellemzően nem kisebbségvédelmi megközelítést 

tartalmaz, hanem diszkriminációmentességet céloz, mint például 

a foglalkoztatás kapcsán született 43/2000/EK irányelv. 

Az európai közösség a kisebbségvédelem kérdésével a 

szocialista rezsimek 1989-es bukását és Jugoszlávia 1991-92-es 

széthullását követően szembesült, amikor elérhető közelségbe 

került Európa újraegyesítése olyan államok csatlakozása révén, 

amelyeknek még megoldatlan etnikai konfliktusaik voltak – akár 

az államon belül, akár a szomszédos országokkal. Részben ennek 

következtében fogalmazták meg 1993-ban az ún. koppenhágai 

kritériumokat, amelyek kötelezettségként előírták a csatlakozni 

szándékozó államok számára többek között a kisebbségek 

tiszteletben tartását és jogaik védelmét.  

Ez bizonyos jogfejlődéshez vezetett az 1990-es és 2000-es 

években a közép-európai térségben, ám az érintett államok EU-

csatlakozását követően a folyamat megtorpant és egyes helyeken 

vissza is fordult ‒ mivel eltérően a többi koppenhágai kritérium-

tól ‒ mint például a stabil demokratikus intézményrendszer, a 

jogállamiság vagy az emberi jogok érvényesítése – a kisebbségek 

védelme nem vált az európai jog részévé. Ez a fejlemény a 

koppenhágai dilemma megfogalmazódását eredményezte.  

E dilemma kettős természetű: egyrészt abból fakad, hogy a 

kisebbségvédelem keretrendszerének kialakítása csak tagállamok 

egy részével szemben érvényesült elvárásként, másrészt pedig 

velük szemben is csak a csatlakozás időpontjáig. Ez lehetővé tette, 

hogy egyes tagállamok EU-csatlakozásukat követően büntetlenül 

csökkentsék a csatlakozáskori kisebbségi jogvédelem szintjét, 

más tagállamok pedig továbbra is „eltekinthessenek” a 

kisebbségvédelmi keretek kialakításától. Az első csoportba 

tartozó folyamatok zajlanak például Lettországban,1 és 

                                                      
1 A 2018 márciusában elfogadott oktatási törvénymódosítás értelmében a 
kisebbségi tannyelvű iskoláknak 2021. szeptember 1-ig fokozatosan lett nyelvű 
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Litvániában,2 de olyan kelet-európai államokban is, mint 

Horvátország,3 Románia,4 vagy Szlovákia.5 Azon tagállamok 

között pedig, amelyek nem kényszerültek kisebbségpolitikájuk 

felül-vizsgálatára, megemlíthetők Franciaország vagy Görög-

ország. A koppenhágai dilemma jól mutatja egy közös uniós 

kisebbségvédelmi keret létrehozásának fontosságát, míg a 

korábban mondottak ennek az akadályait.  

A dilemma egy újabb vetületét mutatja Szerbia csatlakozási 

folyamata, amelyet egyes szomszédos államok esetenként 

kisebbségi problémákra hivatkozva próbálnak akadályozni és 

késleltetni. Az a Horvátország vetette fel például a latin írású 

szerb nyelv hivatalos állami nyelvként való elismerésének 

szükségességét ‒ ami gyakorlatilag államnyelvvé tenne egy a 

horváthoz nagyon hasonló nyelvet ‒ amely a 35%-ban szerb lakta 

Vukováron saját kisebbségi törvényét sem tartja be. Románia a 

Timok-völgyi vlahok románként elismerését kéri, miközben több 

mint egy évszázad óta románosítja el a moldvai csángókat 

hasonló módon, valamint az a Bulgária kér számon kisebbségi 

jogokat Szerbián, amely tagadja a kisebbségek létét és akadá-

lyozza a kisebbségi nyelvhasználatot, habár a lakosságának 

mintegy 10%-a török nemzetiségű.  

                                                      

oktatásra kell átállniuk a kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra tantárgyak 
kivételével. 
2 Litvánia 2010-ben eltörölte a kisebbségi törvényét, valamint erősödött a 
lengyel nyelvvel szembeni hatósági fellépés. 2014-ben büntetést szabtak ki 
litván-lengyel kétnyelvű utcanévtáblák bíróság által elrendelt eltávolításának 
elmaradásáért. Folyamatos probléma a személynevek litvánosított 
írásmódjának erőltetése is a hatóságok részéről.  
3 A jelenleg is zajló diskurzus a kisebbségek parlamenti képviselői helyei 
számának és a képviselők hatásköreinek csökkentéséről, vagy a kisebbségi 
jogok szelektív alkalmazása – Vukovár – hozható példaként. 
4 Például az 1948-as kommunista hatalomátvételt követően elkobzott vagyonok 
visszaszolgáltatásának folyamata megállt és visszafordult, aminek kisebbségi 
egyházak is kárvallottjai.  
5 Az államnyelvtörvény szankciókat is bevezető 2009-es módosítása vagy a 
kettős állampolgárság lehetőségének 2010-ben bevezetett tilalma hozhatóak 
példaként, annak hangsúlyozásával, hogy emellett egyes kérdésekben – így 
például a vasúti kétnyelvű feliratozás vonatkozásában – előrelépések is 
történtek.  
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Magyarország eltérő megközelítést alkalmaz Szerbia irá-

nyában, ami ‒ köszönhetően a két ország kormányzata közötti 

konstruktív kapcsolatnak, illetve jó együttműködésnek a magyar 

közösség legerősebb politikai képviselete, a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a szerb állam intézményei között, ideértve a 

Vajdaság Autonóm Tartomány intézményeit is ‒ eredményekre 

vezetett az elmúlt években. Ennek köszönhetően például 2014-

ben sor került a Mozsor, Titel és Zsablya magyar lakosságának 

kollektív bűnösségét kimondó 1944-es jogszabály eltörlésére.  

  

 

Az EU intézményei által nyújtott lehetőségek 

 

Ma elsősorban az Európai Parlament (EP) és a Régiók Bizottsága 

(RB) képes az intézmények közül kisebbségi, illetve regionális 

érdekek megjelenítésére. Az EP-t 1979 óta közvetlenül választják 

az uniós polgárok, így az egyes kisebbségek képviselete 

biztosított, amennyiben rendelkeznek megfelelő demográfiai 

bázissal vagy van olyan tagállami szabály, ami felülreprezentálás 

révén lehetővé teszi a parlamentbe kerülésüket. Ilyen tagállami 

segítséget a belgiumi és a dél-tiroli németek kaptak, valamint erre 

‒ autonóm területük önálló választókörzetként való kijelölésére ‒ 

törekszenek az ålandi (finnországi) svédek. Ezeknek a közössé-

geknek közös jellemzőjük, hogy kedvezményt biztosító tagállami 

politika nélkül, kizárólag demográfiai súlyuk alapján nem 

lennének képesek képviselőt küldeni az EP-be. 

Az EP-ben a képviselők közvetlen választása miatt jelentős 

számú nemzetiségi jogalkotó tevékenykedik. A külhoni 

magyarságot képviseli a 2014-2019-es ciklusban a kárpátaljai 

Bocskor Andrea, a délvidéki Deli Andor, az erdélyi Sógor Csaba, 

Tőkés László és Winkler Gyula, illetve a felvidéki Csáky Pál és 

Nagy József. Közülük Bocskor Andrea, Deli Andor és Tőkés 

László a magyarországi kormánypártok listáján szereztek 

mandátumot, a többiek pedig Romániában, illetve Szlovákiában. 
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Hasonló módon – a választók szavazatai révén – rendelkezik 

képviselettel többek között a spanyolországi baszk, asztúriai és 

galíciai közösség, az észak-írek, a skótok. Arra is van példa, hogy 

kisebbségi származású politikus többségi pártlistán került be az 

EP-be – így például a szlovén nemzetiségű osztrák állampolgár 

Angelica Mlinar,6 vagy a 3 török nyelvű a bulgáriai Mozgalom a 

Jogokért és Szabadságokért 4 EP-képviselőjéből.7  

Érdekes helyzetben vannak azok az EP-képviselők, akiknek 

az anyanyelve nem hivatalos nyelve az EU-nak.8 Például a 

mintegy 10 katalán nyelvű EP-képviselő nem használhatja 

anyanyelvét, habár többen vannak, mint ahány fő képviseli az EP-

ben Észtországot, Litvániát, Luxembourgot, Máltát vagy 

Szlovéniát, illetve a katalánt használó mintegy 5-10 millió polgár 

is nagyobb közösséget alkot, mint az észtet használó 1 millió, a 

lettet használó 2 millió vagy a szlovákot használó 5-6 millió EU-s 

polgár. Ezek a nemzetiségi képviselők többnyire annak a tag-

államnak a hivatalos nyelvét használják, ahonnan megválasz-

tásra kerültek, de az anyanyelvük használatának kérdése rend-

szeresen felvetődik problémaként az EP-ben. 

Az EP alkalmas a figyelemfelkeltésre, a kisebbségekkel 

kapcsolatos problémák nyilvánossá tételére. Klasszikusan ilyen 

típusú rendezvények voltak az elmúlt években a szlovák 

állampolgársági törvénnyel és a Beneš-dekrétumokkal, a romá-

niai restitúcióval kapcsolatos rendezvények, illetve azok, 

amelyek a kisebbségi közösségek jövőjének európai dimenziójú 

megközelítését tárgyalták. Habár valódi áttörést ezekkel a 

rendezvényekkel elérni nem lehet, sok esetben már a problémára 

rámutatás önmagában kellemetlen az adott országnak, így volt 

precedens arra, hogy egy adott ország EU-hoz rendelt állandó 

                                                      
6 A képviselő nem tekinti magát szlovén kisebbségi politikusnak. 
7 Bulgáriában tilos etnikai pártokat létrehozni. 
8 Az EU-nak 24 hivatalos nyelve van, mert Belgium hivatalos nyelvei meg-
egyeznek Franciaország, Hollandia és Németország hivatalos nyelveivel, 
Ciprusé Görögországéval, Ausztriáé Németországéval, valamint a luxemburgi 
nem hivatalos. 
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képviselője (nagykövete) kifejezetten kérte az adott országból 

származó kisebbségi EP-képviselőket, hogy az ország EU-

elnöksége idején lehetőség szerint ne kerüljön sor nyilvános 

problémafelvetésre.  

Az EP-ben működik egy formális hatáskörrel nem 

rendelkező frakcióközi munkacsoport, a Minority Intergroup, 

amely rendszerint a strasbourgi plenáris ülések csütörtökének 

délelőttjén tartja üléseit. A testület leginkább a kisebbségi 

problémák megjelenítésére és bemutatására, illetve az ez iránt 

érdeklődők tájékoztatására alkalmas. A munkacsoportnak három 

társelnöke van, a magyar Gál Kinga (Európai Néppárt – EPP), a 

finnországi svéd Nils Torvalds (Liberálisok és Demokraták 

Szövetsége Európáért – ALDE) és a spanyolországi katalán Josep 

Maria Terricabras (Zöldek/Európai Szabad Szövetség – G/EFA). 

Az EP-n belül működik állandó parlamenti bizottságként a 

Petíciós Bizottság (PETI), amely szintén alkalmas lehet 

nemzetiségi problémák bemutatására, sőt akár ügyek 

megoldására is. Petíciót bármely uniós polgár beadhat, amelyben 

kérheti egy tagállam által elkövetett jogtalanság kivizsgálását. Az 

ilyen témájú magyar vonatkozású kérvények között említhetők a 

Beneš-dekrétumok, a szlovák állampolgársági törvény, a szlová-

kiai vasúti helynevek és a romániai nyelvi jogi jogsértések 

ügyében beadott petíciók. A petíció jelentősége abban van, hogy 

arról, amennyiben a PETI befogadhatónak találja, az Európai 

Bizottság (COM) véleményt készít, és az érintett tagállam 

álláspontját is kikérik. Amennyiben megállapítják, hogy valóban 

jogsértésről van szó, akkor akár kötelezettségszegési eljárás is 

indulhat az adott tagállam ellen. Megjelenhetnek kisebbségi 

kérdések az EP Állampolgári jogok, bel- és igazságügy (LIBE) és 

Külügyi (AFET) bizottságaiban is, az utóbbiban akkor, ha 

közösségen kívüli országot érintenek ‒ például az ukrán oktatási 

törvény kérdése említhető itt.  

Az EP rendszeresen fogad el olyan dokumentumot, 

amelyben a kisebbségvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. 
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A testület már 1981-es, 1983-as, 1987-es és 1994-es állás-

foglalásaiban is sürgette a kisebbségek jogainak tagállami 

biztosítását és közösségi szintű kisebbségvédelmet, a legutolsó 

pedig már a Nyelvi Charta mielőbbi tagállami ratifikációját is. A 

kisebbségi jogokkal kapcsolatos dokumentumok az elmúlt 

években is leginkább az EP-ben keletkeztek, elég csak a 2013-as 

Alfonsi-jelentésre, vagy az alapvető jogok Európai Unión belüli 

helyzetéről szóló állásfoglalásokra gondolni.  Legutóbb az EP 

2018. február 7-i plenáris ülése sürgette egy PETI-ből származó, 

Csáky Pál EP-képviselő által kezdeményezett határozatával az 

átfogó uniós kisebbségvédelmi keret kialakítását. Folyamatban 

van egy másik kezdeményezés is, amelyet Nagy József EP-

képviselő indított a LIBE-ben az EU-n belüli oktatási, kulturális és 

nyelvi minimumjogok szintjének meghatározása érdekében.9 

Az EU kisebbségi kérdések megjelenítésére alkalmas másik 

fontos intézménye a Régiók Bizottsága, amelynek tagjai a 

tagállamok regionális és helyi önkormányzatait képviselik. A 

tagokat a tagállami kormányok jelölik, de a jelölés mögötti 

politikai alkuk lehetővé tehetik kisebbségi képviselők bekerülését 

is, így például a romániai delegációban van magyar nemzetiségű 

tisztviselő (Hargita megye elnöke, helyettes tagként pedig Kolozs 

megye alelnöke és Sepsiszentgyörgy megyei jogú város polgár-

mestere). Korábban a szlovákiai delegációban is volt magyar 

nemzetiségű tag, Kassa megye korábbi alelnöke.10 A RB elnöke 

jelenleg ‒ 2017 és 2020 között ‒ Karl-Heinz Lambertz volt 

belgiumi német közösségi miniszterelnök (1999-2014). A RB 

kiemelt célként kezeli a regionális önkormányzatiság spektrumá-

nak erősítését, azonban ebben a tekintetben hangsúlyozandó, 

hogy a vonatkozó jogszabályi kereteket az egyes tagállamok 

teremtik meg. 

                                                      
9 A kezdeményezést az EP plenárisa 2018 őszén elsöprő többséggel elfogadta. 
10 2018-ban Nagyszombat megye alelnöke, Berényi József MKP-s politikus is a 
szlovákiai delegáció tagja lett. 
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Az uniós intézmények kapcsán érdemes szót ejteni a 

Brüsszelben működő képviseleti és lobbi irodákról, amelyeket 

különböző régiók, regionális önkormányzatok vagy szervezetek 

működtetnek. Ezek több célt követnek, így például az európai 

politika- és jogfejlődés követését és befolyásolását, pályázati 

lehetőségek és partnerek beazonosítását, illetve az európai 

intézményekkel való együttműködés révén az általuk képviselt 

közösség helyzetének javítását. Ezek az irodák fontos együtt-

működő partnerei lehetnek a külhoni magyar közösségeknek, 

mert bár az érintett közösségek helyzete eltérő, de az uniós keret 

jó alapot nyújthat közös projektek vagy lobbitevékenység 

megvalósításához.  

 

 

Regionális politikák és eszközök 

 

Az EU egyik legfontosabb politikája a határmenti területek 

együttműködésének ösztönzése a periférikus hátrányok leküz-

dése érdekében. Az Európai Határrégiók Egyesületének11 (AEBR) 

égisze alatt a kontinensen ma mintegy 60 Eurorégió működik, 

jelentős részük a Kárpát-medencében. Az AEBR szoros 

együttműködést valósít meg az EU-val és az ET-vel is. Az egyes 

eurorégiók többnyire helyi és regionális önkormányzatokat 

fognak össze, feladat- és hatáskörük pedig azokéhoz igazodik. 

Habár ezek az eurorégiók az EU-n kívül jöttek létre és működnek, 

uniós tekintetben is hasznos intézménynek bizonyultak.  

Az egyik legszorosabb együttműködést megvalósító 

eurorégió 1998-ban jött létre az Ausztriához és Olaszországhoz 

tartozó egykori Tirol Őrgrófság tartományaiból. A régiót alkotó 

három terület – az Ausztriához tartozó (Észak- és Kelet-) Tirol, az 

Olaszországhoz tartozó német, olasz és ladin nyelvű autonóm 

Dél-Tirol és az olasz nyelvű, szintén autonóm Trentino – között 

olyan munkamegosztás alakult ki, amely specializálódáson 

                                                      
11 A szervezetnek korábban elnöke volt Karl-Heinz Lambertz jelenlegi RB elnök. 
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alapszik – van, aki a közös közlekedési, más a közös K+F-

projektek pályázatok előkészítéséért felelős – de az uniós 

pályázatokat mindig közösen adják be és használják fel. 

Fenntartanak egy közös brüsszeli lobbi irodát is. (Az iroda elődje 

1995-ben létesült Brüsszelben, az első határon átnyúló ilyen 

intézményként.) 

Egy másik jó példa az együttműködésre az Új-Aquitania-

Baszkföld-Navarra Eurórégió a francia-spanyol határvidék 

nyugati részén, amely 2011-ben jött létre, majd 2016-ban Navarra 

csatlakozásával vált háromtagúvá. Az együttműködés motorja és 

jelentős részben finanszírozója – más, például az uniós források 

mellett – Baszkföld autonóm közösség kormányzata, célja pedig 

a gazdasági együttműködés javítása mellett a térségi össze-

tartozástudat és a többnyelvűség erősítése, elsősorban a baszk 

nyelv pozícióinak javítása érdekében, úgy a spanyol-, mint a 

franciaországi területeken. Ennek érdekében például baszk 

nyelvtanárokat tanítanak franciául azért, hogy később a 

franciaországi baszk nyelvterületen taníthassák a baszk nyelvet a 

diákoknak. 

Habár a (határ)régiók fejlesztése, amelyhez egyebek mellett 

az IPA12 és az Interreg13 programok komoly finanszírozási 

lehetőségeket biztosítanak, nem etnikum-specifikus célkitűzés, az 

uniós pályázati források mégis lehetővé teszik magyar 

nemzetpolitikai célok megvalósítását. Jelentős részben uniós 

támogatással újult meg például a 2016 szeptemberében átadott 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, illetve 2015-ben a széki 

műemlék református templom. Hasonlóképpen, a 2014-2020-as 

Regionális Operatív Program keretében nyert mintegy másfél 

millió eurót a Máramaros megyei Koltó önkormányzata a kastély 

felújítására és egy Petőfi Múzeum kialakítására 2017-ben. Szintén 

                                                      
12 Az előcsatlakozási támogatási eszköz (vagyis Instrument for the Pre-Accession 
Assistance - IPA) a tagjelölt, illetve potenciálisan tagjelölt országokra irányuló 
pénzügyi támogatási eszközök összefoglaló nevét jelenti. 
13 Az interregionális együttműködési programok, az EU-n belüli egyik fő 
eszközét jelentik a határon átnyúló fejlesztési projektek támogatásának. 
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uniós források révén épültek újra a határ magyarországi és 

szlovákiai oldalát összekötő Ipoly-hidak, illetve a magyar-román 

határon 2017 elején – részben ideiglenesen – megnyitott új 

határkeresztező utak.  

Az EU direkt módon is fordíthat figyelmet meghatározott 

régiókra, a vonatkozó példáknak sok esetben van etnikai 

dimenziója. Például ilyen politika célozza a tengeren túli 

területeket vagy legkülső régiókat – ezek jellemzően Európán 

kívüli volt gyarmati területek, amelyek ma nem független 

államok, hanem valamely tagállamhoz kapcsolódnak. Esetükben 

az EU célja speciális programok révén az Európával való 

együttműködést erősíteni, illetve a helyi gazdaságot az adott 

kulturális, gazdasági, etnikai sajátosságokat figyelembe vevő 

módon fejleszteni.  

Egy másik kiemelten támogatott csoportot alkotnak 

bizonyos tagállamok speciális területei: Észak-Írország és Észak-

Ciprus. Észak-Írország vonatkozásában a COM-on belül 

létrehoztak egy Northern Ireland Task Force-t, amelynek az a célja, 

hogy a korábbi konfliktust lezáró 1998-as nagypénteki 

megállapodás gyakorlatba ültetése érdekében segítse a terület 

hatóságait az uniós források lehívásában. Az együttműködés 

olyan projektek támogatását mozdítja elő, amelyek a gazdaság 

fejlesztése mellett a társadalmi kohéziót is erősítik. Emellett 1995 

óta létezik még egy speciális, a 2014-2020-as fejlesztési 

időszakban immár PEACE IV névre hallgató program is, 

amelynek célja az írországi és az egyesült királyságbeli észak-ír 

határvidék megyéi közötti együttműködés támogatása révén a 

határ elválasztó szerepének csökkentése. A programok jövőjét a 

Brexit természetesen bizonytalanná teszi. 

Észak-Ciprus esetében szintén létezik egy testület, a Task 

Force for the Turkish Cypriot Community, amely működteti a ciprusi 

ellenőrzésen kívül eső Észak-Nicosiában tevékenykedő Prog-

ramme Support Office-t, amelynek feladata az EU által az észak-

ciprusi közösség számára biztosított célzott források felhasználá-
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sának segítése. A gazdaságfejlesztésen és képzéseken túl itt is cél 

a megbékélés elősegítése, habár itt még nincsen aláírt megálla-

podás a felek között.  

A speciális helyzetű régiókat támogató uniós programok és 

intézmények közös jellemzője, hogy az EU nem új állapotot 

teremtett az adott területeken, hanem elfogadta az érintett 

tagállam(ok) által kialakított jogi kereteket és annak határain 

belül, a helyi fejlesztések és a társadalmi megbékélés előmozdí-

tása érdekében fejtik ki hatásukat, illetve tevékenységüket.  

 

 

Az EU és a polgárok 

 

Az állampolgárok bevonását célzó uniós szabályok is 

jelenthetnek kapaszkodót kisebbségekhez tartozó személyeknek. 

Ilyen a Lisszaboni szerződés teremtette európai polgári kezdeménye-

zés, amely lehetővé teszi, hogy uniós polgárok jogalkotást 

kezdeményezzenek. Ilyenkor egy hét tagállamból származó 

polgári bizottság meghatározza a jogalkotásra javasolt témát és a 

kért jogalkotás irányát; a kezdeményezés befogadásáról a COM 

dönt. Amennyiben befogadásról kedvező döntés születik, akkor 

a kezdeményezőknek egy év áll rendelkezésükre hét tagállamból 

legalább 1 000 000 aláírás összegyűjtésére meghatározott mini-

mum kvóták szerint. 

Eddig mintegy 60 ilyen kezdeményezés volt, köztük 

kisebbségi témájúak is. A Székely Nemzeti Tanács a Kohéziós 

politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója 

(FUEN) pedig Minority Safepack címmel kezdeményezett 

jogalkotást. A COM mindkettőt elutasította, viszont a kezdemé-

nyezők az elutasítást megtámadták az Európai Bíróságon. 

Magyarország mindkét perbe beavatkozott a felperesek oldalán. 

A FUEN a pert meg is nyerte, így a COM 2017. április elején 

részlegesen bejegyezte a kezdeményezést, az aláírásgyűjtés pedig 
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sikerrel zárult: 11 országban14 sikerült elérni a minimum 

aláírásszámot és összesen 1.128.385 aláírást hitelesítettek az 

illetékes tagállami hatóságok.15 Az aláírások közel fele Magyar-

országról érkezett, de jelentős volt az erdélyi és felvidéki magyar 

aláírások száma is. A Minority SafePack kampány nemcsak 

sikeressége miatt kiemelkedő jelentőségű, hanem azért is, mert ez 

volt az első olyan esemény, amely közös kisebbségvédelmi cél 

elérése érdekében egyesítette Nyugat-, Dél-, Észak- és Közép-

Európa nemzetiségi szervezeteinek jelentős részét. 

 
 
Összegzés 
 
Az EU a kül- és nemzetpolitikai érdekérvényesítés egy speciális 

terepe annak köszönhetően, hogy a döntéshozatalban és az 

intézmények működtetésében Magyarországnak; itthonról, és a 

szomszédos országokban megválasztott magyar nemzetiségű 

képviselőknek; illetve Magyarországról származó tisztviselőknek 

is komoly szerepe van. Az uniós keretek ennek megfelelően 

nemcsak felhasználhatóak, hanem alakíthatóak is.  

A jelenlegi keretrendszer által elérhető eredmények olyan 

projektek, mint emlékművek, intézmények egyes önkormányza-

tok által uniós forrásokból való felújítása és közösségi szolgálatba 

(vissza)állítása – pl. a koltói kastély esetében – vagy államközi 

megállapodás keretében újraépített határkeresztező utak és 

hidak. Ezek a projektek segítik a magyar kulturális örökség meg-

őrzését, megújítását, ill. a határ menti közösségek közötti kapcso-

latok erősítését, a határmentiségből fakadó hátrányok leküzdését.  

A politikai intézmények – elsősorban az EP és a RB – a 

meglévő pénzügyi és intézményi keretek megújítására teremte-

nek lehetőséget, egyebek mellett a más tagállamokból származók 

                                                      
14 Bulgária, Dánia, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olasz-
ország, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. 
15 2019 tavaszán a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte EPK-t is bejegyezte 
a COM a Bíróság erre vonatkozó döntését követően. 
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képviselőkkel való együttműködés révén. Ezeknek a kiegészítését 

jelentik a Brüsszelben működő lobbi irodák, amelyek a források 

feltérképezését, az intézményekkel való együttműködést valósít-

ják meg, illetve a keretrendszer javítását célozzák, így teremtve 

hidat az általuk képviselt régiók vagy közösségek és az EU között.  

Ha a magyar nemzetpolitika fentebb megfogalmazott cél-

jaira visszatekintünk, akkor egyértelmű, hogy a legkomolyabb 

hézag a külhoni magyar közösségek autonómiája tekintetében áll 

fent. Ebben a vonatkozásban viszont az EU-tól nem várható 

segítség. Habár példák révén láttuk, hogy az EU kész kiemelt 

figyelmet fordítani meghatározott régiók etnikai-kulturális 

önazonosságának megőrzésére és annak figyelembevételével 

való fejlesztésére, az mindig csak a területileg illetékes tagállam 

kérésére történik. Vagyis az EU-tól ‒ a jogi keretek és a politikai 

akarat hiánya miatt ‒ nem várható külhoni magyar többségű 

régiók fejlesztése érdekében való fellépés a területileg érintett 

államok kérése hiányában és főleg nem azok akarata ellenében.  

Az EU-n belüli együttműködés hozhat sikereket a magyar 

nemzetpolitika számára, habár az EU-ban nincs közös kisebbség-

védelmi keret ‒ és az erre irányuló törekvések dacára is egyelőre 

illuzórikusnak tűnik annak létrejöttében bízni ‒ a tagállamok 

kisebbségvédelmi szabályozása és attitűdje rendkívül eltérő, a 

nemzetiségi közösségek helyzete és célkitűzései pedig széles 

skálán mozognak. A siker feltétele a keretrendszer ismerete, a 

rendelkezésre álló lehetőségek kihasználása, valamint céljaink 

„lefordítása”, érthetővé tétele az együttműködő partnerek számá-

ra. Ezen feltételek teljesülése esetén arra is lehetőség nyílhat, hogy 

az EU keretszabályait érdekeinknek megfelelően, tudatosan 

alakítsuk, ami tagságunk még teljesebb kihasználását jelentheti. 
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Melléklet 

 

1. sz. melléklet: A migrációs háttérrel rendelkező polgárok aránya 

az egyes európai országok összlakosságán belül (2015-ös ENSZ 

adatok alapján) 

Forrás: "Immigration in Europe: Map of the percentages and countries 

of origin of immigrants". Letöltés helye: www.jakubmarian.com,  

letöltés ideje: 2019.03.19. 

http://www.jakubmarian.com/
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Sógor Csaba 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK 

 

 

Bevezető  

 

Ha visszatekintünk a kisebbségi kérdés elmúlt évtizedeire, azt 

mondhatjuk, hogy uniós szinten érdemben semmiféle változás 

nem történt a Lisszaboni Szerződés elfogadásáig. Hosszú ideig 

mindenki azt mondta, hogy az Európa Tanács hivatott ezzel a 

kérdéssel foglalkozni, az Unió tevékenységének pedig inkább 

gazdasági kérdésekre kell irányulnia. 2009 után azonban volt egy 

olyan időszak, amikor ez a nézet, épp a gazdasági válság 

hatására, egyre tarthatatlanabbá vált. Világossá vált ugyanis, 

hogy Európa nem gazdasági, hanem morális válságban van. A 

pénz fontos, azonban önmagában véve nem boldogít. Ha 

nincsenek tiszteletben tartva az emberi jogok, ha nem működik a 

demokrácia, akkor a pénzügyi rendszer sem működik rendesen. 

Ennek következtében fokozatosan ismét előtérbe kerültek a 

jogállamisági szempontok. A kisebbségvédelmi vetület pedig 

akkor vált izgalmassá amikor az Európai Parlament Állampolgári 

Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában (röviden LIBE) a 

jogállamiság égisze alatt elkezdték Magyarországot és Lengyel-

országot vizsgálni. 

Az Európai Bizottság jelenlegi első alelnöke Frans 

Timmermanns már holland külügyminiszter korában is 

lelkesedett az ötletért, hogy legyen egy ún. jogállamisági 

mechanizmus, melynek keretében minden tagállamot megvizs-

gálhatnak, hogy hogyan teljesíti a csatlakozás előtti ígéreteit. 

Habár Magyarország és Lengyelország viszonylatában jutott 

eszébe az Uniónak, hogy jó lenne megoldani a koppenhágai 

dilemmát, de ha már így alakult, akkor vegyük komolyan ezt a 

lehetőséget és tegyünk meg mindent azért, hogy ne csak e két 
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ország relációjában merüljön ez föl. Ne felejtsük el ugyanis, hogy 

az alapító Szerződések értelmében a kisebbségi jogok védelme is 

alapvető értéke az Uniónak.  

 

 

Az uniós szintű kisebbségvédelem intézményes lehetőségei 

 

Az Európa Tanács által elfogadott Kisebbségvédelmi Keretegyez-

ményhez hasonlóan az uniós alapító szerződések is egyéni 

jogként hivatkoznak a kisebbségi jogokra, mivel itt is a kisebb-

séghez tartozó személyek jogai szerepelnek. Emellett kisebbség-

védelmi szempontból szintén megemlítendő a szerződésekben 

szereplő diszkrimináció tilalma, illetve a kulturális sokszínűség 

fontossága.  

Egyes szakértők szerint az, hogy a Szerződések a kollektív 

jogokról hallgatnak, egyrészt annak tudható be, hogy az 

angolszász gondolkodásra, filozófiára épülő európai jog és 

politikai világ az egyéni jogokat részesíti előnyben. Másrészt 

pedig annak, hogy mindenféle kollektív jogtól irtóznak az 

európai politikusok és jogászok. A második világháború óta 

ugyanis nem a kollektív jogok, hanem a kollektív bűnök jutnak 

inkább eszükbe az embereknek, akár a magyar közösségek 

viszonylatában is, gondoljunk csak a Benes-dekrétumokra. Éppen 

ezért használják a „kisebbséghez tartozó személyek jogai” kifejezést.  

Kisebbségi témában 1981 óta több jelentés is született. A 

legutóbbi kettő, ami a Parlamentben fogadtak el, az ún. Ebner- és 

Alfonsi-jelentések voltak. Alfonsi korzikai, Ebner pedig dél-tiroli 

képviselő volt, a jelentések pedig kulturális, oktatási és anya-

nyelvi jogokról szóltak.  

Emellett a másik terület, ahol megjelenik valamilyen módon 

a kisebbségi kérdés, az a Faji egyenlőségről szóló irányelv.1 Ez 

                                                      
1 A Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK Irányelve a személyek közötti, faji vagy 

etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazá-

sáról. 
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utóbbi jogszabály szellemiségének megfelelően próbáltuk mi 

képviselők is elmondani az Európai Parlamentben, hogy nem 

különleges, többletjogokat kérünk, hanem azt, hogy mi is 

egyenjogúak lehessünk a többségi nemzetekhez tartozó uniós 

polgárokkal, ne diszkrimináljanak bennünket.   

A kisebbségeket hátrányosan kezelő országok közül 

említettük már Görögországot, Franciaországot, Romániát és 

Szlovákiát. De ezen a képzeletbeli „fekete listán” van még Litvánia 

és Bulgária is. Bulgáriában például hasonló büntetéseket szabtak 

ki 2014-ben az anyanyelvhasználatért, mint Romániában, mivel 

az uniós választási kampányban török nyelven plakátoltak. 

Szintén történelmi és politikai okokból Ciprus sem bizonyult 

megértőnek, amikor egy jelentésben arra kérjük az Európai 

Parlamentet vagy a Bizottságot, hogy érdemes a kisebbségek 

jogait garantálni. Ugyanis félnek és rettegnek a törököktől. Sajnos 

ezen tagállamok képviselői állandóan keresztbe tesznek nekünk 

a jelentésekben, leszavaznak minden javaslatot. Minden 

parlamenti ciklusban igyekeztünk valami újat kezdeményezni, 

ami többet tartalmaz, mint a puszta kulturális, oktatási, 

anyanyelvi jogokra való hivatkozás. A későbbiekben a Parlament 

elnökségén múlott az, hogy ebből végül lett-e jelentés vagy sem.  

A fentiek mellett fontos még megemlítenünk a Minority 

Intergroup-ot, vagyis a kisebbségi kérdéssel foglalkozó frakcióközi 

munkacsoportot, ami mindig a strasbourgi ülésheteken gyűl 

össze, rendszerint 1-2 órára, hogy megtárgyalja a kisebbségi 

szempontból aktuális eseményeket. 

A jövőre nézve az lenne a célszerű, ha az Unió csatlakozna 

egy kisebbségvédelmi témájú, vagy legalább ilyen tartalommal is 

rendelkező nemzetközi egyezményhez. Ugyanakkor az EU akár 

át is vehetné és beépíthetné a jogrendszerébe például a Kisebbségi 

Keretegyezményt, a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai 

Kartáját, vagy akár más dokumentumokat is, mint például az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a Gross-, a Kalmár-, 

vagy épp a Hoffmann-féle jelentések alapján készült határozatait. 
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A lehetőségek tárháza e tekintetben szinte végtelen, és 2009 

óta a civil társadalom is aktívabban segített be nekünk ebbe a 

munkába. Ennek lett köszönhető többek között például a Minority 

Safepack (MSP) elnevezésű európai polgári kezdeményezés sikere 

is. Ha valaki ezt követte, akkor láthatta, hogy sikerült össze-

gyűjteni a szükséges 1 millió támogató aláírást a megkövetelt 

legalább hét uniós tagországból. Ennek ellenére nem biztos, hogy 

uniós szinten konkrét kisebbségvédelmi szabályozás születik 

majd, de ez mindenképpen egy olyan érdekérvényesítési eszköz, 

ami ösztönzi és segíti az Európai Parlament munkáját. 

A Minority Safepack kapcsán egyébként több oknál fogva is 

nagyon nagy elvárások vannak, ugyanis a korábbi polgári 

kezdeményezések jelentős részét az Európai Bizottság hatáskör 

hiányára való hivatkozással be sem volt hajlandó jegyezni, s 

nekünk is csak peres úton sikerült elérni a bejegyzést. Már 

önmagában véve már ez komoly sikernek számít, hiszen eddig 

csak öt olyan polgári kezdeményezés van, amelynek sikerült 

összegyűjteni a szükséges számú aláírást. Ezek közül az egyik az 

ivóvízre, mint alapvető emberi jogra vonatkozott; a másik az 

állatkísérletek leállítását célozta; a harmadik pedig az élethez való 

jog, tehát az abortusz és az eutanázia kérdésében született. 

Emellett még érdemes kiemelni a glifozátos kezdeményezést is, 

ami egy növényvédő szert próbált uniós szinten betiltatni és az 

ötödik végül a már említett Minority SafePack kezdeményezés. 

Ez utóbbinak a sorsával kapcsolatban egyébként az RMDSZ 

álláspontja az, hogy a jelenlegi Bizottság már nem fog vele 

érdemben foglalkozni, éppen ezért csak a 2019-ben felálló, új 

összetételű Testületnek lesz benyújtva a kezdeményezés. A 

kezdeményezés további sorsát illetően tehát fontos kérdés, hogy 

vajon milyen összetételű lesz az új Bizottság és az új Parlament. A 

jelenlegi ismereteink szerint mind a néppárti, mind a szocialista 

képviselők száma jelentősen csökkeni fog. Nem tudjuk, hogy 

mennyi esélye lesz a Minority SafePacknek, de ha a jelenlegi 
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Bizottság összetételére pillantunk, valószínűleg egy vállrándí-

tással elintéznék az egészet. 

Az Európai Parlament égisze alatt minden évben születik 

egy jelentés az emberi jogokról az Unión belül. Amikor a 

kisebbségvédelemről van szó, mi a hagyományos, őshonos 

nemzeti kisebbségekről beszélünk, és nem a bevándorlókról vagy 

a szexuális kisebbségekről. Mindezek mellett külön kategória a 

romák. Ezen négy kategóriákról tett még anno említést az első 

idevonatkozó jelentés, sőt még az állampolgárság nélküli ún. 

alien-ekre is kitért. Ide tartoznak például a balti oroszok, akiknek 

az útlevelébe szó szerint az van írva, hogy idegenek, állam-

polgárság nélküli polgárok/hontalanok.  

Ennek kapcsán el kell mondanunk, hogy e jelentések 

tartalmát illetően néha könnyebb azonos álláspontra jutnunk a 

szocialistákkal, a liberálisokkal vagy a zöldekkel. Ugyanis e 

politikai csoportok a másfajta kisebbségekhez is toleránsabban 

viszonyulnak, emiatt pedig a nemzeti kisebbségi kérdésekben is 

nyitottabbak, míg a Néppárton belüli keresztény identitásukat 

hangoztató képviselőket sokszor sajnos a kisebbségekkel 

szembeni türelmetlenség jellemzi.  

Ezek az éves jelentések ráadásul nem kis mértékben arról 

szólnak, hogy bizonyos kifejezéseket hányszor tudsz betenni a 

végleges szövegbe. Például, ha a nők szexuális reprodukcióhoz 

való jogát, az abortuszhoz való jogot minél többször beteszik egy 

ilyen jelentésbe, egy idő után bekerül a köznyelvbe és a Bizottság, 

ha arról készít majd valamilyen jogalkotási javaslatot, akkor 

ezekből az egyéni jelentésekből fog ihletet meríteni. Ugyanez a 

gyakorlat figyelhető meg a kisebbségi kérdésben tekintetében is. 

Éppen ezért, amikor beterjesztjük a módosító javaslatainkat, 

akkor az olyan kifejezéseket, mint például az „autonómia”, a 

románok és a korábban már említett delegációk egyből törölni 

igyekeznek. 

Mindezeken kívül további lehetőséget jelent az EP 

szakbizottságainak a szintje, ezek közül is kiemelten a Petíciós 
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Bizottság. Itt Csáky Pál felvidéki képviselő háttérmunkájának 

köszönhetően tárgyalnak egy kisebbségvédelmi témájú határo-

zati javaslatról.2 A dokumentum formálisan Cecilia Wikström-

nek, a Petíciós Bizottság elnökasszonyának neve alatt fut – ő egy 

liberális svéd evangélikus lelkésznő egyébként – és ebbe a 

javaslatba sikerült betenni egy sor olyan kifejezést, ami a 

malmunkra hajthatja a vizet. 

Emellett a LIBE-szakbizottságban is kedvező a széljárás. 

Ugyanis egy másik felvidéki kollégánknak, a HÍD-MOST párt 

színeiben politizáló Nagy Józsefnek a nevéhez fog fűződni a 

kisebbségi minimum standardokról szóló jelentés, amire már tíz 

éve várunk.3 Ebben kivételesen csak a nemzeti kisebbségekről 

lesz szó. Ugyanakkor a minimum standard ‒ ahogy Csáky Pál is 

mondta ‒, nem tartalmaz többet, mint ami már megvan 

Szlovákiában is. Ennek ismeretében 53 módosítót terjesztettünk 

be, köztük olyanokat, amelyek utalást tesznek az autonómiára 

vagy olyanokat, amelyek előírnák, hogy a nyelvi jogokra 

központilag kell pénzt adni. Emellett a módosító javaslatok 

között szerepel, hogy egy egységes uniós szabályozási keretre 

van szükség. Továbbá az is, hogy egy monitoring rendszer is 

szükség van, valamint, hogy a tagállamok semmilyen egyéb 

olyan adminisztratív intézkedést nem hozhatnak, ami a 

kisebbségek önigazgatását nehezíti.  

Általában a Parlament akkor kezd foglalkozni 

komolyabban egy kérdéssel, amikor a megoldásra már égetően 

szükség van. Így például amíg nem volt a romákkal probléma 

Franciaországban, addig a romastratégiát senki nem vette 

komolyan. Most, hogy megint elkezdték vegzálni a romákat 

                                                      
2 Az említett javaslatot 2018. február 7-én el is fogadta az Európai Parlament. 
Lásd: T8-0032/2018 sz. határozat a kisebbségekhez tartozó uniós polgárok 
hátrányos megkülönböztetésével szembeni küzdelemről az EU tagállamaiban 
[a szerk]. 
3 A nevezett jelentést végül el is fogadta mind az Európai Parlament LIBE 
Bizottsága (2018. október 30-án), mind pedig az Európai Parlament plenáris 
ülése (P8_TA(2018)0447 sz. állásfoglalás az EU-ban élő kisebbségekre 
vonatkozó minimumszabályokról, elfogadva: 2018. november 13-án) 
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Ukrajnában, sikerült számtalan ember figyelmét felkelteni, 

olyanokét is, akik korábban azt mondták, hogy ez a kérdés már 

rég meg van oldva. 

A parlamenti háttérmunkáról tudni kell, hogy ennek egy 

része – mint a középiskolában és az egyetemen is – a szünetekben 

történik. Tehát ne csak panaszkodjunk és sírjunk, hogy 

elnyomnak minket, hanem állítsuk magunk mellé ezeket az 

embereket, hogy minket érdemes, jó, hasznos szeretni, védeni, 

megbecsülni. Ha védeni lehet egy kihalófélben lévő állatfajt vagy 

növényt, akkor miért ne védenénk az embereket is. Ez a munka 

sohasem ér véget, mivel a legjobb jogvédelem mellett is 

eltűnhetnek a kisebbségek, lásd például a skandináv számikat. 

Nem létezik tehát „mintaértékű kisebbségvédelem”. A románok is 

fennen szeretik hangoztatni, ‒ főleg a centenáriumi évfordulóhoz, 

meg a soros román elnökséghez közeledve ‒ hogy példa értékű a 

kisebbségpolitikájuk, miközben kétszer támadták meg a 

bíróságon a Minority Safepack-et. Először, amikor a Bizottság 

visszautasította azt a két és fél oldalas felvezetőnket, hogy miért 

szeretnénk aláírást gyűjteni. Bepereltük a Bizottságot és ebbe a 

perbe szállt be a mi oldalunkon Magyarország, a Bizottság 

oldalán meg Románia és Szlovákia. Miután megnyertük a pert, a 

románok újfent beperelték a Bizottságot. 

A kérdéshez hozzátartozik, hogy nemcsak jogi, hanem 

gazdasági és biztonságpolitikai szempont is létezik. Egy jó 

kisebbségvédelmi rendszer ugyanis a többségnek is megéri 

gazdaságilag. Nézzük meg Dél-Tirol példáját – ami most 

Olaszországhoz tartozik –, ahol a GDP nagyobb, mint az ausztriai 

Észak-Tirolban. A németeknek tetszik a terület, mivel egy kicsit 

olaszos, olaszoknak pedig azért, mivel egy kicsit németes, és 

szívesen mennek oda síelni. A biztonságpolitikai aspektus 

kapcsán van egy alkalmas szemléltetésem: ha egész éjszaka azt 

lessük, hogy ki mérgezi meg a másik nyáját vagy kertjét, akkor 

másnap senki se fog dolgozni. Ha ugyanis béke van, akkor még a 

pénzt is meg lehet spórolni a kerítésre. Éppen ezért éri meg tehát 
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biztonságpolitikai okokból szavatolni a kisebbségek jogait, mivel 

akkor konfliktusok sem lesznek. 

Végezetül pedig egy kitekintést tennénk a jelenlegi 

spanyolországi helyzetre. A spanyol kollégák tudniillik mindig 

azzal dicsekednek, hogy mi mindent megadtunk a katalánoknak 

és ennek ellenére ők mégis tovább követelőznek. Erre én mindig 

azt válaszolom nekik, hogy megkérdeztétek-e azt, hogy miért 

teszik ezt? Ugyanis: 

  

1. A szocialisták által felajánlott társnemzeti státuszt 

megtámadtátok az Alkotmánybíróságon.  

2. Ők termelnek – mint nálunk Erdélyben is – ti meg elköltitek. 

Az Unió is akarja tudni, hogy hova megy a pénze. Csak azt 

látják, hogy elfolyik a pénz. 

3. Néppárti kormány szüntette meg a Baleári-szigeteken a 

második kötelező katalán nyelvhasználatot, mondván, 

hogy a sok turista miatt úgy is németül meg angolul kell 

beszélni. Feleslegesen felbőszítettétek őket. 

 

Mi ebben a kérdésben azt mondjuk, hogy Brüsszel igenis szóljon 

bele abba, hogy mit csinálnak a tagállamok, mert ha magukra 

hagyjuk őket, akkor baj lesz. Az arany középút e tekintetben nem 

a hallgatás, hanem egy olyan gyakorlat lenne, melynek keretében 

minden tagállam ügyeibe beleszólnának, mégpedig kettős 

mércék alkalmazása nélkül.  

Visszatérve még a Minority SafePack-re, ha a kezde-

ményezés hatására a Bizottság a következő ciklusban előáll 

valamilyen jogalkotási javaslattal, akkor nyilvánvaló, hogy ezt a 

Parlament és a Tanács is meg kell szavaznia. Az pedig, hogy ebből 

mikor lesz a gyakorlatban is konkrét jogszabály, amire mondjuk 

példának okáért Bulgáriában a török kisebbség tud hivatkozni, 

azt nehéz megmondani. Tudomásul kell ugyanis venni, hogy a 

történelmi félelmek és reflexek továbbra is működnek. 

Gondoljunk csak például a görögökre, aki kihagyta történelem-
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órán ezeket a fejezeteket, nézze meg, hogy mi folyt ott az oszmán 

fennhatóság idejében. Ráadásul néha országon belül is nehezen 

megy az együttműködés, odahaza nekünk is meggyűlik a bajunk 

a román többséggel. E tekintetben fél kezemen meg tudom 

számolni azt az öt román közéleti embert, aki nyilvánosan is ki 

mer állni mellettünk. És ők nem politikusok, hanem civilek. 

Holott épp ezen múlik a jövő, hogy mennyire vagyunk képesek 

velük együttműködni.  

 

 

Kérdések és megjegyzések 

 

Megjegyzés (M) 1: Három megjegyzés vagy észrevétel az 

elhangzottakkal kapcsolatban: 

I. Az autonómia központi kérdés és ennek az egyik 

legfontosabb eleme, hogy az adó nagy része ott marad, ahol 

megtermelik. Rendkívül fontos, amiről keveset beszélünk.  

II. Két megjegyzés. Az egyik az, hogy a Kárpát-medencében 

addig nem lesz társadalmi béke, politikai stabilitás és 

gazdasági prosperitás, amíg a magyarság nem kapja meg a 

teljes körű és tényleges autonómiáját. Ezt ki lehet terjeszteni 

még szélesebb körre is, de most bennünket ez érdekel 

elsősorban. 

III. Tizennégy éve mondom, mióta európai uniós tagok 

vagyunk, hogy az Európa Tanács kisebbségvédelmi 

ajánlásait be kellene emelni az Európai Unió jogrendjébe. 

Ugyanis az Európa Tanács 47 országból álló tömörülés, 

melynek valamennyi uniós ország is a tagja, és az ott 

lefektetett elveket ‒ egy-két kivétellel, mint például Görög-

ország – mindenki elfogadta. Még Románia is elfogadta, 

aláírta ezeknek az ajánlásoknak a nagy részét! 
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Kérdező (K) 1: A Minority Safepackkel kapcsolatban az volna a 

kérdésem, hogy hány aláírást nem hitelesítettek a nemzeti 

hatóságok? 

 

Előadó (E): Magyarországon olyan szászhúszezret a hatszáz-

ezerből. Kiderült, hogy ennyi hibás van. Mi már eleve 

kiselejteztük azt a tizenvalahányezret, ha jól tudom. Nagyon sok 

volt a hibás, sajnos, ami főleg abból adódott, hogy voltak, akik 

nem pontosan töltötték ki, illetve voltak, akik kétszer nyújtották 

be. Reméljük, hogy végül nem megy egymillió alá a végső szám. 

 

K2: Erdélyből lehet tudni az idevonatkozó adatokat? 

 

E: Erdélyben mi már eleve megszűrtük, hogy megkönnyítsük a 

románok munkáját. Fent van a Minority SafePack oldalán, hogy 

mennyit gyűjtöttünk. Egymillió háromszázhúszezer volt 

összesen és ebből reméljük, hogy nem megyünk egymillió alá. 

Egyébként innen is látszik, hogy különbség van a nyugati és a 

keleti koncepció között: ők nyelvi kisebbségekről és regionális 

kisebbségekről beszélnek, és nem is működtek rendesen a 

kisebbségi szervezeteik, mivel nem voltak rákényszerülve. Az 

aláírásgyűjtéskor derült ki, hogy az RMDSZ-nek csapatokat 

kellett küldenie nyugatra, akik a munkát elvégezték, mert még 

emberük sem volt erre.  

 

K3: Lehetséges-e az, hogy az Európai Unió a szeparatista 

törekvések miatt nem akarja biztosítani a kisebbségi jogokat és az 

autonómiát? Spanyolországban például Katalónia az egyik 

legfejlettebb tartomány. Ha autonómiát kapnának a kisebbségek, 

akkor hivatkozhatna erre a legtöbb európai kisebbségi közösség. 

Ez nem vezetne ahhoz, hogy szétesne vagy darabokra hullana az 

az ország?  
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E: Nyilvánvaló, hogy a spanyol meg a román kollégáknak 

Katalóniáról Koszovó meg a Krím-félsziget jut eszébe. Mi pedig 

erre mindig azt mondjuk, hogy rendben van. Koszovónak mi sem 

örültünk, hogy így történt, jobb lett volna, hogyha a tartomány 

továbbra is Szerbia része lenne, de a nagyhatalmi döntéssel nem 

mehetünk szembe. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy ott van 

Dél-Tirol vagy a finnországi svédek, mint pozitív példa, és 

emlékeztetjük őket arra ‒ megpróbálva elűzni a románok ezzel 

kapcsolatos félelmeit ‒, hogy nehezen lehetne az ország 

közepéből kiszakítani Székelyföldet. Nyilvánvaló tehát, hogy ha 

egy kisebbség jól érzi magát, akkor nem akar elszakadni. Erről 

szól a többség-kisebbség kérdése is a tagállamon belül. Néha 

vitatkozunk a finnországi svédekkel, akik finneknek tartják 

magukat, ugyanis az egy más történelmi helyzet, ott a finn nemesi 

elit tagjai mindig gazdag svédek voltak. Ők hivatalosan „svédül 

beszélő finnek”, viszont a romániai magyaroknak nem lehet azt 

mondani, hogy „magyarul beszélő románok”, legfeljebb magyarul 

beszélő erdélyiek lehetnek. Svájcban is van egy közös identitás, 

amit nem szégyellnek. 

 

M2: Annyit tennék hozzá, hogy már húsz éve többen azt az elvet 

képviseljük ‒ és ebben voltak partnereink például Német-

országban is ‒ hogy az Európai Uniónak ‒ akkor még Európai 

Gazdasági Közösségnek ‒ a régiók Európájának kell lennie. A 

nemzethatárok ugyanis nem egyeznek meg a jelenlegi 

országhatárokkal. Ez leginkább a Kárpát-medencében figyelhető 

meg, de máshol is (Baltikum meg más területek) is találunk rá 

példát. Manapság nemzetállamok Európájáról beszélünk, ami 

hibás a magyar nemzetpolitika szempontjából, mivel mi nem 

nemzetállamban, hanem nemzetben gondolkodunk. Éppen ezért 

mondjuk inkább azt, hogy nemzetek Európája, hogy a meglévő 

országhatárok ne legyenek akadályok, mivel nem váltak olyan 

légiessé, mint korábban gondoltuk: Ugyanis Erdélyben a román 

törvények uralkodnak, Kárpátalján az ukrán törvények és ahhoz 
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kell az ott élőknek alkalmazkodni. Nincs más alternatíva tehát 

mint az autonómia. 

 

E: Tusnádfürdőn volt az előző román államfő (Băsescu), és ott azt 

mondta, hogy „annyi autonómiátok lesz nektek, mint amennyi a 

caracal-i románoknak.” Erre azt mondtuk, hogy az bőven elég lesz. 

Romániában harminc éve halogatják a reformokat és az egyik 

fontos reform az adózás szempontjából a közigazgatási lenne. 

Ezért hálásak vagyunk a nagybányai polgármesternek, mivel egy 

román mondja most ki, hogy egy decentralizált rendszer kell. 

Amit korábban a lengyelek, szlovákok, csehek vagy Magyar-

ország már megvalósított, azt Románia továbbra is csak halogatja. 

 

A katalán kérdésről, illetve Spanyolországról volt egy érdekes 

vita az utóbbi időben: az autonómiáról vitatkoztunk egy 

szakbizottsági ülésen, amikor azt mondta a Bernd Fabricius nevű 

erdélyi szász kollégám, hogy az anyaország semmilyen módon, 

se pénzzel, se politikai nyomásgyakorlással ne avatkozzon be a 

szomszédos ország kisebbségi kérdéseibe, mivel ilyen nem volt 

soha és ne is legyen a jövőben. Erre Herbert Dorfmann dél-tiroli 

kollégám azt mondta, hogy ott van Dél-Tirol példája. A válasz az 

volt, hogy az csak kulturális autonómia. Ilyen tanácsadója van a 

német kormánynak, aki kisebbségi jogi ügyekkel foglalkozik 

erdélyi szász létére. 

Ezt nem véletlenül mondom el, mert azzal kezdtem, hogy 

nincsen kollektív jog az uniós szóhasználatban sem, ami az első 

és második világháború eredménye. Ugyanakkor viszont Euró-

pában már 1224-ben az erdélyi szászok, a Diploma Andreanummal 

‒ az első kollektív jogot biztosító kiváltságlevéllel ‒ kollektív 

jogokat kaptak. 
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Beke Csilla 

 

IGAZSÁGOT BEKE ISTVÁNNAK ÉS SZŐCS ZOLTÁNNAK! 

 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, akik velünk együtt 

próbálnak tenni azért, hogy a rémálom véget érjen, hogy az 

igazság, amiért három éve harcolunk megmutassa igazi arcát! Ha 

nem velünk történne mindez, kívülállóként azt gondolnám, hogy 

egy tragikomédia, egy eszement, beteges, fantáziadús elme filmes 

kitalációja némi valóságalappal! Élesben megélni mindezt 

lelkileg, szellemileg, bírni, kitartani, nem könnyű, hanem 

emberkínzás a javából, ártatlan emberek, családok, földbe 

döngölése! A sok rossz, ami ezen idő alatt történt a fiúkkal, 

velünk, úgy érzem, tompul, ha arra gondolunk, mit éreztünk, 

amikor a lakosság összefogott, kiállt értük, értünk. Nagyon sokan 

és sok helyen álltak ki, amit soha érdemben nem fogunk tudni 

megköszönni. A bizalom, amit kaptunk, kapunk, kiapadhatatlan 

reményforrást jelentett és jelent! 

2015. november 30-án „bombát robbantottak”, de ezt nem 

Beke István tette! Ennek a „bombának” a hatása kimerült a 

lakosság manipulálásában, a közvélemény teljes félrevezetésében 

és az emberek megfélemlítésében. Megalkották az évszázad 

„terrorista ügyét”, röhejessé téve egy ország nyomozóhatóságát, 

igazságszolgáltatását. 

A fiúk 2015 októberében (valamikor, mert még az időpontot 

sem tudták beazonosítani) találkoztak egy baráti beszélgetésen, 

amely körülbelül három és fél órát tartott. Ezen kezdetben heten 

vettek részt, majd öten maradtak. A Szőcs fivérek ezt követően 

távoztak Franciaországba dolgozni, és meg szerették volna 

beszélni a távollétük alatti teendőket.  Ezen a beszélgetésen 

feltételezhetően jelen volt a védett tanú, aki „állampolgári 

kötelességből” eldönthette, hogy felveteti a teljes beszélgetést. 

Vevőeszközzel érkezhetett a beszélgetésre, feltételezzük, hogy 
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telefonnal, vagy talán bedrótozva. Két hangot hallani a helyiségbe 

való bemenetel előtt, amikor az utcán beszélgetnek. A két személy 

közül az egyik vihette be a vevőeszközt. 

Úgy tűnik, hogy tévedés történt akkor, amikor azt 

képzelték, hogy az asztalon lévő telefon által hallgatják le őket. Ez 

a vevőeszköz a saját társuk zsebében lapulhatott, tehát van arra 

esély, hogy az öt résztvevő egyike volt. Az ő hangja a legtisztább 

a felvételen, ő volt a legközelebb a mikrofonhoz.  Ezt a felvett 

hanganyagot ő, a beépített tanú (vagy más?) megvághatta, CD-re 

másolta.  A vágásokat hanggörbékkel igazoltuk, az anyagnak kb. 

öt százaléka érthető, amit a táblabíróság fordítója is igazolt.  

A megvágott hanganyagot az ügyészség úgy fordította le, 

hogy legyen benne az elkövetési szándék, ami a valóságban nem 

történt meg. A hanganyag hiányos és eltorzított, tele hibás 

fordítással, célzatosan kipótolva rossz azonosításokkal.  

Titkosnak minősítették a beszélgetést, mintha nem lehetett 

volna a résztvevőknél telefon, holott azok többször megszólaltak. 

Többek között a férjemet kétszer is hívtam, és hazajött chipet 

tenni a kutyánkba, segíteni az állatorvosnak. Zoltán testvére 

szintén minimum kétszer válaszolt a telefonhívásra (ennyit 

hallottam én).  

Sehol nem hallható rajta sem felbujtás, sem az elkövetésre 

utaló szándék, vagy az, hogy valamit is akartak volna tervezni, és 

nincs eredeti hanganyag sem. Utolsó pillanatig kértük az eredeti 

hanganyag kriminalisztikai elemzését, de soha nem 

engedélyezték, nem kaptuk meg. Csak az inkrimináló negyedórát 

engedték meghallgatásra bocsátani, amiből senki nem érthetett 

semmit. Nem véletlenül mondta a saját hivatalos fordítójuk, hogy 

még öt százalékban sem érthető.  

  Röviden kitérnék arra, hogy amiből a férjemnek bombát 

kellett volna készítenie vagy merényletet terveznie, az: 2014-ben, 

tehát egy évvel előtte rendelt és kifizetett egy lejes petárda volt, 

pontosan 195 db. Eredeti műanyag fóliában, két tűzijáték, és 
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tortára való csillagszórók, illetve egy airsoft sziréna, ami valójában 

játék, ezt nevezte detonátornak az ügyészség!  

A petárdákat a temesvári cég saját szándékából küldte le 

tartozás jogcímen (november 16-án jelentkezett, hogy küldi a 

tartozást), nem a férjem kérte. Bizonyítékként tettük le a 

Messenger-en folytatott beszélgetést, illetve a cégvezető tanúként 

elismerte ezt, és azt is, hogy ebben a petárda és tűzijáték 

mennyiségben alig van 20 gramm robbanóanyag.  

Mégis, az ügyészség szerint a fél főteret levegőbe röpítette 

volna, és ezt állításuk szerint be is tudták bizonyítani! Érdekes 

viszont, hogy miért pont akkor küldte el az árut, amivel tartozott, 

és többet, mint amivel tartozott.  

Egy biztos, nem Beke István kérte! És nem kérte a 

vállalkozót, hogy megküldje a tartozást!  Az úr azt is elismerte, 

hogy airsoft-osok használják, és voltak játékok melyeken 

használtuk. 

 Az ún. „detonátor”, egy airsoft-os játék volt csapatlogóval és 

három játékmóddal „felvértezve”, amelyet több mint egy évvel 

előtte játékokhoz készített, ezt szintén fotókkal bizonyítottuk. 

Nekem kellett szétbontanom a szakemberek előtt, a 

házkutatáskor, hogy megnézzék a belsejét, mert nem volt egy 

hozzáillő csavarhúzójuk sem. Ha az lett volna, aminek 

beállították utólag, megengedték volna ezt nekem?  

 Ezekből kellett volna merényletet tervezni, és megvaló-

sítani alig 24 óra alatt (és persze az általuk hozzáképzelt és nem 

létező gyújtózsinórral, rézcsöveknek beállított öntvény csövek-

ből, kerítések lebontásából megmaradt rozsdás szegekből, 

csavarszegekből). 

Így történt, hogy eme díszes „bizonyítékok” alapján 2015 

novemberének utolsó napján a román hatóságok terrorizmus 

vádjával letartóztatták Beke Istvánt, majd egy hónappal később 

ugyanezt tették Szőcs Zoltánnal is. Amikor elszállították 

kihallgatásra, sem vele, sem a családdal nem közölték, hogy mivel 
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gyanúsítják, még letartóztatásakor sem tudta, hogy miért teszik 

ezt! Hét, illetve hat hónapot és néhány napot tartották előzetes 

letartóztatásban, majd házi őrizetben, vádat emelve ellenük 

közösség elleni merénylet kísérlete címén. Minden hónap újabb 

30 napot jelentett a rácsok mögött, merthogy veszélyt jelentenek 

a közösségre (amely tüntetett értük) és hogy a hatóságoknak le 

kell folytatniuk a pirotechnikai és informatikai vizsgálatokat, 

melyeket nyilvánosságra kell hozniuk. Ez utóbbi mind a mai 

napig nem történt meg! 

Az előzetes letartóztatás ideje alatt az első hónapokban 

kapták a legnagyobb pszichikai nyomást. Elmondásuk szerint 

először a családdal zsarolták őket, hogy mit csinálnak ők a 

távollétükben, majd előadásokat hallhattak fegyverekről, miből, 

hogyan, milyen robbanóeszközt lehet készíteni. Olyan embereket 

helyeztek melléjük, akik befolyásolni kívánták, vagy olyan 

dolgok bevallására akarták rábírni, amelyekhez semmi köze, 

közük, nem volt. 

Bukarestben az első hónapban – annak ellenére, hogy 

büntetlen előéletű, törvénytisztelő polgárok – köztörvényesek 

közé zárták be. Tízen voltak egy cellában, olyan körülmények 

között, amelynek a töredékéért az anyaországot az Emberi Jogok 

Európai Bírósága súlyosan elmarasztalná. Kosz, mocsok, 

igénytelenség mindenütt, az ágyakban a matracok még a 

Ceaușescu-időkből származhattak, minden tele bogarakkal, a 

cella sarkában egyben volt a WC és a tusoló, a tusolófej a WC-

lefolyó fölé szerelve, természetesen ajtó nélkül; a letartóztatottak 

szereltek tusolófüggönyt, hogy bármi nyoma legyen a 

civilizációnak.  

Az alapfokú tárgyalásokat folytató bíró tisztességes módon 

vezette az üléseket. Ezek során a jogi besorolást a bíróság 

alkotmányellenes merénylet elkövetésének kísérletére módosí-

totta, illetve felbujtásra, és felmentette őket! 

A román ügyészség az utolsó percig maximális büntetés 

kiszabását kérte, az utolsó tárgyaláson is próbáltak nyomást 
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gyakorolni a bíróra, megvádolva Szőcs Zoltánt, hogy befolyásolta 

a tanúkat.  

A fő vádpont alól felmentették, de kellett valami indok, 

amivel a házi őrizettel együtt a 11, illetve 10 hónapos törvénytelen 

fogságukat indokolják, ezért a férjemnél talált petárdák és két 

tűzijáték okán elítélték pirotechnikai eszközök jogtalan használa-

táért (holott eredeti csomagolásban voltak egy cipős dobozban, 

195 db petárda, 2 tűzijáték és tortára való fényszórók).  Ezt termé-

szetesen megfellebbeztük, hiszen Románián kívül nem tudom, 

hogy van-e olyan ország, ahol ennyi petárda birtoklásáért börtönt 

adnak, letöltendőt, sőt, előtte másfél évig terrorizmussal 

vádolnak. Nem használta őket, és bizonyítottuk, hogy 2014 

decemberében kifizetett rendelést küldött el az illető cég 2015 

novemberében. 

 Hihetetlen volt, annyi szenvedés után hittünk abban, hogy 

az igazságra, ha nehézkesen is, de fény derül! Az elsőfokú döntés 

után úgy éreztük, hogy lehet némi bizalmunk a román 

igazságszolgáltatásban, de mindenképpen jogorvoslatot sze-

rettünk volna, mert sokat vettek el az életünkből, valamint fél 

életünk munkája, megtakarítása ráment.  

Időközben a cégünket is górcső alá vették, megsemmisí-

tették a férjem biztonságtechnikai ügyvezetői engedélyét, egyben 

visszavonták a cég működési engedélyét. Persze ez két újabb 

ügyet jelentett, melyeket én indítottam a cég nevében ‒ hiszen ez 

jelenti a szülőföldünkön való megélhetésünket ‒, ezek most is 

folyamatban vannak. 

Soha nem tervezett semmiféle merényletet (a vádhatóság 

szerint saját üzletünk és Gábor Áron szobra mellé tervezte volna), 

így nem is tett egy lépést ennek érdekében. Egy ilyen váddal, 

pszichiátriai vizsgálatot kellett volna elsődlegesen végezni. Ki 

tesz „bombát” a saját illemhelyébe, hogy idegesítse a szomszédot? 
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A merényletet ők követték el, amikor hamis vádakkal, 

igazságtalanul, embereket, családokat próbáltak megnyomorí-

tani, tönkretenni, majd kollektívan megbélyegezni a székelységet. 

A fellebbezés utolsó tárgyalását a férjem születésnapjára 

időzítették ez év június 15-re. Akkor, az utolsó szó jogán Beke 

István a következőket mondta: 

 

„Tisztelt Bíróság! 

 

A vádirat elolvasása után azt mondtam, hogy ennél aljasabb dolog nem 

létezhet! Tévedtem! Amit most végighallgattunk az ügyésztől messze-

menőleg meghaladja azt! Két és fél éve folyamatosan kiálltam ártatlan-

ságom mellett, és a nyilatkozatom mindig ugyanaz volt! Nem követtem 

el a bűntényt, amivel vádolnak! Nem létezik tett! Nem vállaltam el 

semmit, és nem tettem semmiféle előkészületet az ügyészség által 

bemutatott szerkezet elkészítésére! 

Úgy gondolom, hogy ugyanannyi ideje az ügyészség és a védett 

tanú félrevezethette a bíróságot a megalkotott sci-fi, fantázia szülemé-

nyeivel, hazugságaival, rosszindulatú félreértelmezéseivel! Tették ezt 

oly módon, hogy javamra egyetlen bizonyítékot nem mutattak be, holott 

többezer ember kiállt ártatlanságom mellett, nemzetiségtől függetlenül! 

Ezek alapján elvettek az életemből 11 hónapot, és pokollá tették életünket 

anélkül, hogy bármilyen bűntényt elkövettem volna. 

Sikerült bebizonyítaniuk, hogy ártatlan emberből úgy űznek 

gúnyt ahogy csak akarnak, és nincs jogod ártatlannak lenni amíg ítélet 

nem születik! Kérem a bíróságot, hogy tegyen igazságot! Ártatlan 

vagyok! Teljes felmentést kérek! Kérem nevem és becsületem 

helyreállítását!” 

 

Amint tudjuk nem ez történt! Július 4-én a bíróság, a tárgyalás 

után jogi besorolást megváltoztatta úgy, hogy nem biztosított 

jogot a védekezésre, és jogerősen elítélt két ártatlan embert a 

semmiért! Ugyanakkor, felmentették őket a pirotechnikai 

eszközök jogtalan használata és az erre való felbujtás vádja alól, 

konkrétan amiért leülték a 11 és 10 hónapot! 
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Jogállamban nem történhetett volna meg az ártatlanság 

teljes mellőzése, a tisztességtelen eljárás, a bizonyítékok 

hiányában való elítélés, a jogi besorolás megváltoztatása, 

továbbá, hogy nem azért ítélték el őket, amivel megvádolták őket, 

illetve, hogy börtönbe zárásuk után négy hónappal indokolták 

meg ítéletüket, akadályozva a védelmet az utolsó védekezési 

lehetőségében, az óvásban is.  

Az indokolás egyféleképpen a “büntető” vádirat tükörképe, 

melyben majd 70 oldalon az ügyészség, és a bíróság bebizonyítja, 

hogy a hazugság a végletekig megy!  

Csak Romániában történhetett meg, hogy alapfokon, 

terhelő bizonyítékok hiányában a bíróság felmentse a vádlottakat, 

és fellebbezés után, ugyanazon nem létező, vagy kreált 

“bizonyítékok” értelmében ártatlanul ítéljék el őket.  Tették ezt oly 

módon, hogy a bizonyítási eszközök, kérelmek túlnyomó részét 

elutasították: úgy, mint a hanganyag kriminalisztikai elemzését, 

az eredeti vevőeszköz, eredeti hanganyag iránti kérelmeket, 

kérelem a hanganyag újbóli meghallgatása érdekében, valamint a 

tanú azonosságának megállapítása iránti kérelmet (a vád korona-

tanúja a védett tanú, saját vallomása szerint azonos az egyik 

résztvevővel). Ráadásul a pirotechnikai és informatikai vizsgálat 

eredményét a mai napig nem hozták a vádlottak tudomására. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy talán nem törvénytelen módon 

gyűjtöttek és kreáltak bizonyítékokat? 

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság 

(DIICOT) majd három héttel azelőtt, hogy a védett tanú leadta az 

inkrimináló hanganyagot, kapott egy dokumentumot a 

titkosszolgálattól a vádakkal, amelyben megjelenik a 003064-es 

2009-ben kötött titkos protokoll száma, melyek törvénytelenné 

nyilvánítása folyamatban van! 

 Tisztességtelen eljárás után ítélték el, és mondták ki 

bűnösnek őket, akik soha nem ismerték el a bűntény létezését 

sem! Nincs bizonyíték, nem tettek beismerő vallomást, nem 
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csináltak semmit, de azért el lehetett ítélni őket!  Szerintem, ilyen 

alapon bárkit meg lehet vádolni terrorizmussal. Épp csak annyit 

kell mellé mondani, hogy székely vagyok, és nem jogállamban 

élek!  

Ha nem ez történt volna, rajtaütést szerveztek volna, de 

akkor Beke István és Szőcs Zoltán nem kerül rácsok mögé a 

semmiért, mert nem lett volna ügy, és nem tudták volna elhinteni 

a terrorizmus fogalmát Székelyföldön.Végezetül röviden 

szeretném egyik román anyanyelvű ügyvédünk (Predescu Mihai) 

gondolatait ismertetni, hogy jogilag mi történt a Legfelsőbb 

Ítélőszéken, és miért törvénytelen az ítélet! 

 

„Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fellebbezett 

határozatban olyan bűntett szerepel, amely a vádiratban nem is létezett, 

ha az elkövetési szándékot elemezzük. 

A fellebbviteli bíróság indokolása szerint tehát, a bűncselekményt 

azért követték el, hogy azzal a román etnikumú közösséget megfélem-

lítsék és meggyőzzék a román nemzeti hatóságokat arról, hogy az 

elkövetkezőkben szándékukban se álljon, hogy ilyen jellegű rendezvé-

nyeket szervezzenek (Kézdivásárhely főterén december 1-én.) 

Azzal, hogy az előterjesztett vádirattól egy teljesen idegen 

elkövetési szándékot állapított meg a fellebbviteli bíróság, a bűntény jogi 

besorolásának megváltoztatását jogszerűtlenül valósította meg, a 

Büntető Perrendtartási Törvénykönyv 386 paragrafusának 

megszegésével. Gyakorlatilag azt a bűntényt, amellyel Beke István 

Attilát bíróság elé állították és alapfokon felmentették, a fellebbviteli 

bíróság behelyettesítette egy másik, a vádiratban nem szereplő 

bűnténnyel, holott bármelyik eljárási fokon a bírósági ítéletnek a 

vádiratban leírt bűntettekre és az elkövető személyekre kell korláto-

zódniuk. Tehát, a vádiratban egy teljesen más alakzatban van feltűntetve 

a bűncselekmény tárgyi oldala. 

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság kérése, 

amelynek helyet adott a Legfelső Ítélő és Megsemmisítő Törvényszék, 

nem is arra vonatkozott, hogy megváltoztassák Beke István Attila ellen 
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felhozott vád jogi besorolását a 386-os cikkely alapján, hanem ennek a 

bűnténynek a behelyettesítését kérték egy másik bűntényre. 

Ebben a kérésben a bűntett leírása eltérő volt a vádiratban 

leírtaktól, megszegve ezzel a Büntető Perrendtartási Törvénykönyv 

(BPTK) 371-es cikkelyében előírt kötelező jellegű jogszabályokat, melyek 

szerint az ítélkezés csak a vádiratban előterjesztett tettekre és 

személyekre korlátozódhat. Gyakorlatilag egy törvénytelenséggel 

kiterjesztették a büntetőeljárást egy új bűntettre, holott a bővítési 

intézmény nem is létezik a jelenlegi BPTK-ban.”  

 

Röviden, ez történt az ügyvéd értékelésében a Legfelső Ítélő és 

Megsemmisítő Törvényszéken. Ismételten köszönöm a 

meghallgatást, és igen, még mindig hiszünk az igazságban és a 

Jóistenben! 
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Csóti György 

 

CEAUȘESCU SZELLEME ISMÉT TOMBOL ROMÁNIÁBAN - 

PÉLDÁTLAN KONCEPCIÓS PER A 21. SZÁZAD 

EURÓPÁJÁBAN 

 

 

A gyulafehérvári egyoldalú román nyilatkozat száz éves év-

fordulóján ismét tombolt a román sovinizmus Erdélyországban. 

Mint már sok esetben az elmúlt száz esztendőben, azzal a céllal, 

hogy megfélemlítsék a maradék magyarságot. Két székely 

fiatalembert, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én a 

román titkosszolgálat által koholt vádak alapján, bizonyítékok 

nélkül, az ügyvédi védelem megtagadása mellett, öt-öt év 

letöltendő börtönbüntetésre ítéltek másodfokon jogerősen, holott 

az első fokon bizonyítékok hiányában felmentették őket. A 

védelem megtagadása az alapvető emberi jogok egyik legsúlyo-

sabb megsértése. 

A két magyar fiatallal az a baja a román politikának, hogy 

nyíltan követelik az 1918. december elsején kelt nyilatkozatban 

foglalt ígéretet: „…az új Román Állam kialakításának alapelvei alapján 

a nemzetgyűlés kijelenti a következőket: Teljes nemzeti szabadság az 

összes együtt élő népnek. Minden nép számára a saját nyelvén biztosít 

oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek 

által, és a lakosok számának arányában mindenki népképviseleti jogot fog 

kapni a törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben”. Aki még 

nem ismerte ezt a szöveget, kérem, olvassa el még egyszer, ennek 

fényében értékelje az erdélyi magyarok mai helyzetét és az elmúlt 

hónapok eseményeit. A gyulafehérvári nyilatkozat, melyet 

határozatnak is szoktak nevezni, a mai román állam 

kikezdhetetlen fundamentuma. 

Nem csak Beke István és Szőcs Zoltán harcol a fenti ígéretek 

betartásáért. Polgármesterek, politikusok, civil szervezetek, 

magánszemélyek emelik fel időről-időre a szavukat különböző 
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hangnemben, eltérő módokon, de mindig ugyanazt kérve-

követelve: az anyanyelv használatát az élet minden területén a 

születéstől a halálig, az önrendelkezés minél szélesebb formáit, 

kulturális és/vagy területi autonómiát az európai uniós 

gyakorlatnak megfelelően. A román titkosszolgálat, a hírhedt 

Securitate utódaként, annak „jól bevált” módszereit alkalmazva, 

lámpással keresi a vélt vagy valós okokat, hogy a nemzeti 

érzelmű és öntudatos magyarokra lecsapjon. Félelmet akar 

kelteni a többiekben, hogy ne növekedjen az európai szintű 

kisebbségi jogokért küzdők tábora. Beke István és Szőcs Zoltán 

esetében találni véltek egy okot a velük való leszámolásra, de 

miután rájöttek, árnyékra vetődtek, meghamisítottak mindent az 

üggyel kapcsolatban, és a kommunista diktatúrákra jellemző 

koncepciós pert fabrikáltak.  

Főhőseinket a titkosszolgálat folyamatosan megfigyelte, 

telefonbeszélgetéseiket és társadalmi életük minden eseményét 

lehallgatta. Így akadt fenn a hálón néhány felelőtlen mondat, 

amelyek tréfálkozások is lehettek, de talán inkább a nemzeti 

elnyomás gyötrelmeit elszenvedő emberek váratlan indulati 

kifakadásai. Az történt ugyanis, hogy a soviniszta román hatalom 

úgy döntött 2015-ben, a szinte kizárólag magyar lakosságú 

Kézdivásárhelyen december elsején a székelyekkel nagyszabású 

rendezvényen ünnepelteti az Erdély elveszítését szimbolizáló 

gyulafehérvári nyilatkozat évfordulóját, a román nemzeti 

ünnepet. Színtiszta, embertelen provokáció. Erre fakadt ki valaki 

az állandóan lehallgatott néhány fős baráti körben: fel kellene 

robbantani őket! Néhányan még élcelődtek ezen, ami lehetett a 

tehetetlen düh levezetése, vagy a lehallgatók nem éppen ésszerű 

bosszantása. Mert jól tudták, hogy lehallgatják őket. A társaság 

szellemi vezetőjénél, Beke Istvánnál házkutatást rendeltek el, 

melynek során szilveszteri petárdákat, két tűzijátékot és tortára 

való csillagszórókat találtak nála, melyeket bizonyított módon 

egy évvel korábban rendelt meg, de a cég csak 2015 
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novemberében szállította az árukat. Éppen az ominózus 

beszélgetések idején. (!?) Beke Istvánt azonnal letartóztatták, egy 

hónappal később a felbujtással vádolt barátját, Szőcs Zoltánt is. 

Kellett ugyanis legalább még egy ember, hogy terrorakció 

előkészítése lehessen a vád.  

A hároméves történet minden részletével nem kívánom 

untatni a kedves Olvasót. Csak címszavakban néhány fontos 

elemet ismertetek. A lehallgatási hanganyagot összevágták, hogy 

valami összeesküvés féle nézzen ki belőle. A két áldozatot 

nagyjából egy éven át vizsgálati fogságban tartották Bukarestben, 

köztörvényes bűnözőkkel embertelen körülmények között össze-

zsúfolva, bogarak társaságában, szennyezett ívóvízzel a cellában. 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet kezdettől fogva támogatta a fiatalok 

védelmét, elsősorban romániai ügyvédek révén. Bukaresti bíró-

ság tárgyalta az ügyet, mert államellenes cselekmény volt a vád. 

Elsőfokon, bizonyíték hiányában, felmentette őket a színtiszta 

román bíróság! (Helyi tűzszerészi szakvélemény szerint ugyanis 

a petárdákból nem lehet merénylet elkövetésére alkalmas bombát 

készíteni.) De hogy ne kelljen kártérítést fizetni a jogtalan fogva 

tartásért, a bíróság tűzszerészeti anyagok szabálytalan tárolása 

miatt napra pontosan annyi szabadságvesztésre ítélte a két 

székely fiatalt, ahány napot fogdában ültek.  

Az ügyészség a titkosszolgálat követelésére fellebbezett, ezt 

követően az alperesek is ártatlanságuk kimondásáért. A másod-

fokon elképesztő, az Európai Unióban példátlan ítélet született 

2018. július 4-én. A vádló semmiféle bizonyítékot nem mutatott 

be. A bíróság pedig nem hallgatta meg a védelem egyik fontos 

tanúját, egy volt titkosszolgálati tisztet, aki hitelt érdemlően tudta 

volna bizonyítani, hogy koncepciós perről van szó. A jogerős 

ítélet kihirdetése előtt fondorlatos módon átminősítették a fő 

vádpontot, ennek alapján öt-öt év letöltendő börtönre ítélték a 

vádlottakat, és a védelem nem kapott lehetőséget az új vádponttal 

szembeni védekezésre! Nem volt lehetőség az új váddal szemben 

az alperesek ügyvédeinek kifogást emelni. Az alapvető emberi 
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jogok sárba tiprása, az európai jogrend és kultúra brutális 

tagadása. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt még aznap bilincsbe verve 

vitték a Brassó melletti feketehalomi börtönbe. Embertelen 

körülmények között sínylődtek ismét több mint egy hónapig, 

életfontosságú gyógyszerek bevitelét is megtagadták a hozzátar-

tozóktól, a magyar főkonzult három hétig nem engedték be 

látogatásra. Bejelentették, átszállítják őket Óromániába, több száz 

kilométerre lakóhelyüktől, hozzátartozóiktól, a legszigorúbb 

magánzárkákba zárva őket, tömeggyilkosoknak kijáró körülmé-

nyek közé. Politikai nyomásra és civil szervezetek akcióinak 

eredményeként elálltak ettől, végül a csíkszeredai börtönbe 

kerültek, ott várják még ma is sorsuk jobbra fordulását. 

Ceaușescu szelleme ismét tombol Romániában, mindenek-

előtt a közel száz éve odacsatolt Erdélyben. A románok minden 

elképesztő arcátlanságot bevetnek a magyarüldözés során. Törvé-

nyeik alapján a bírósági ítélet kihirdetését követő harminc napon 

belül ki kell adni az indokolást is. Az esetünkben ez augusztus 4-

én lejárt. Hónapokon át hiába követeltük minden szinten az 

indokolást, süket fülekre találtunk. Romániai ügyvédek szerint ez 

hónapokig, sőt akár egy évig is eltarthat, mert nincs törvényi 

szankciója a bíróság ilyen jellegű mulasztásának. És koncepciós 

perek esetében, mert több ilyen is van, ezt a gyakorlatot folytatják, 

ugyanis amíg nincs indokolás, semmiféle további jogorvoslat 

nem kezdődhet el! Tehát az áldozatok helyi ügyvédei nem 

nyújthatnak be törvényesség óvást a védekezés lehetőségének 

kizárása miatt, és nem küldhető beadvány Strasbourgba, az 

Emberi Jogok Európai Bíróságához.  

A budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet ugyanis 

kivitte a példátlan esetet a nemzetközi színtérre, mindenekelőtt a 

strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé, és más 

nemzetközi intézményeket is megszólított. A védelem 

megtagadása és az ítélethez tartozó indokolás kiadásának 

szabotálása ellenkezik az európai uniós joggyakorlattal, ezért 
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megfontolandó az Európai Unió luxemburgi bíróságához fordu-

lás kérdése is. (A védelem megtagadása jelen esetben lehet vala-

milyen román törvényhozási joghézag eredménye, de sehol ilyen 

nincs az Unióban.) Mindezekkel párhuzamosan felkértük a 

Magyar Kormányt, tegyen meg minden lehetséges politikai 

lépést, hogy az áldozatokat helyezzék szabadlábra, vagy 

legrosszabb esetben házi őrizetbe, amíg valamennyi jogorvoslati 

lehetőség kimerül. Gyakoroljanak nyomást román barátainkra, 

hogy uniós tagországként tartsák tiszteletben és kövessék az 

európai joggyakorlatot. Ennek eredményeként annyit sikerült 

elérni, hogy novemberben kiadták az ítélet indokolását. 

Történelmi tény, hogy Romániában soha nem volt független 

az igazságszolgáltatás. Mint ahogy az ortodox egyház sem volt 

független a mindenkori hatalomtól. Ezek adottságok a múltból, 

amit nem kell szégyellni délkeleti barátainknak, de az új (európai 

uniós) elvárásoknak és a korszellemnek megfelelően fel kell 

számolniuk. Romániának ki kell lépnie történelme árnyékából. A 

független igazságszolgáltatás megteremtése valamennyi román 

állampolgár érdeke. 

A magyar kül- és nemzetpolitika legfontosabb feladata 

most Erdély vonatkozásában a sovén megfélemlítési folyamat 

megállítása. Ez már nem csak Beke István és Szőcs Zoltán ügye, 

ez az egész erdélyi magyar nemzeti közösség sorsát meghatározó 

kérdés. A célpont nem a két székely fiatalember, hanem rajtuk 

keresztül a trianoni békediktátummal román fennhatóság alá 

kényszerített magyar emberek. Makovecz Imre gyurcsányi 

időkben tett kijelentése ebben az összefüggésben ma is időszerű: 

„cselekedni kell!” Nemzetközi támogatást kérve cselekednie kell a 

magyar külpolitikának, ha nem akarjuk elveszíteni a Királyhágón 

túli, a máramarosi, a partiumi és a kelet-bánsági magyarokat. 

Biztosítani kell számukra, hogy szülőföldjükön magyarként 

élhessenek teljes értékű emberi életet. „Ez a mi munkánk; és nem is 

kevés.” 
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Deutsch Tamás 

 

EGY KONCEPCIÓS PER UNIÓS PERSPEKTÍVÁBÓL 

 

 

Jó napot kívánok tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyijukat. 

Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Csóti György 

urat, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatóját. Köszönöm szépen 

a lehetőséget, hogy néhány gondolatomat megoszthatom 

önökkel. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Beke 

Csillát és Szőcs Csongort, valamint Morvai Krisztina képviselő 

társamat. Örülök, hogy itt is tudunk találkozni. És végül, de nem 

utolsó sorban Toró Tibor barátomat, akivel ugyancsak öröm 

találkozni. 

  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Talán nem is gondolják, hogy milyen nehéz helyzet elé állította 

Csóti György a mai konferencia megszólalóit. Talán csak Beke 

Csillára és Szőcs Csongorra nem igaz ez, mert roppant nehéz egy 

olyan konferencián a gondolatait az embernek megfogalmazni, 

előadást tartani, mely konferenciának a címe a legfontosabb 

mondanivalója. Igazából már sokat hozzátenni nem lehet, talán 

nem is érdemes. Igazságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! Ez 

az az ok, ez az az elgondolás, ez az a közös érzés és közös akarat, 

ami ma ide szólított minket, aminek érdekében nem csak beszélni 

szeretnék, hanem tenni is.  Hat megjegyzést szeretnék elöljáróban 

négy pontban összefoglalt mondanivalóm elött elmondani:  

 

1.) Az első, hogy óvatosan bánjunk azzal, hogy ,,Beke-Szőcs ügyet” 

mondunk. Az uraknak van neve: Beke István, Szőcs Zoltán. A 

veszély ráadásul túlságosan nagy, mert annak idején a rendszer-
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változtatást követő első parlamenti ciklusban Zétényi Zsolt és 

Takács Péter igazságtételi törvényjavaslatot nyújtottak be, 

melyről Zétényi-Takács törvényjavaslatként beszélt mindenki. 

Zétényi Zsoltnak, aki egyébként teljesen igazságtalanul, egy 

savanyú emberként híresült el a magyar közéletben, zseniális 

humora volt. Egyszer a parlament folyosóján odajött hozzánk, és 

azt mondta, hogy "Tamás gyertek már ide!" "parancsolj Zsolt" 

"Képzeljétek el ezt a levelet kaptam"-és elém tett egy levelet, amely a 

következőképpen szólt: "Kedves Zétényi-Takács úr részére! Bocsáss 

meg Takács, hogy ismeretlenül a keresztneveden szólítalak." No tehát 

mielőtt még elkerülnénk, hogy Szőcsből keresztnév lesz, mert ez 

egy gyönyörű vezetéknév, beszéljünk Beke Istvánról és Szőcs 

Zoltánról. 

 

2.) Másodikként engedjék meg, hogy azt elmondjam önöknek, 

hogy amikor igazgató úr engem felhívott és felkért, hogy legyek 

ennek a mai konferenciának az előadója, akkor egyetlenegy 

dologra merhettem gondolni, hogy talán ő is ismeri azt a 

történetet, hogy annakidején idestova lassan 30 esztendővel 

ezelőtt, amikor 1989. augusztusában 8 napig politikai fogoly 

lehettem Prágában, akkor onnan hazatérve ‒ akkor még nem 

éltük az internet korát, akkor még nincs is minden lakásban 

telefon, végképp nem ismerjük a mobil, ma meg már az 

okostelefonok világát éljük ‒ egy távirat fogadott. Izgatottan 

bontottam föl, és a táviratot Fónay Jenő bátyámtól, a Politikai 

Foglyok Országos Szövetségének az elnökétől kaptam. Jenő 

bátyám azt írta nekem, hogy örül annak, hogy jó egészségben 

hazatérhettünk Prágából Budapestre és mint a kommunista 

rendszer utolsó politikai foglyait szeretne felkérni minket arra, 

hogy legyünk a Politikai Foglyok Országos Szövetségének a 

tagjai. Nem ismertem még akkor Jenő bátyámnak a telefon-

számát, rövid keresés után megtudtam, felhívtam, és mondtam, 

hogy Jenő bátyám, meg ne haragudj, de a Politikai Foglyok 

Országos Szövetségének 1956-os elitéltek a tagjai, olyanok, akiket 
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halálra ítéltek. Téged nem egyszerűen halálra ítéltek, hanem 

vicces kedvükben a pribékek még ki is vittek a kisfogház 

udvarára, odaállítottak az akasztófa alá, a nyakad köré tették a 

kötelet, és amikor már arra számítottál, hogy annak rendje és 

módja szerint felolvassák, hogy az Elnöki Tanács elutasította a 

kegyelmi kérvényt akkor közölték veled, hogy az Elnöki Tanács 

helyt adott a kegyelmi kérvénynek. Te ennek köszönheted, hogy 

életben maradtál. Engedd meg, hogy azt mondjam, mindenben 

tisztellek és szeretlek, de nem vagyunk ahhoz méltók, hogy a 

Politikai Foglyok Országos Szövetségének a tagjai legyünk. 

Úgyhogy lehet, hogy a kommunista rendszer egyik utolsó 

politikai foglya voltam, ezért nem lettem a Politikai Foglyok 

Országos Szövetségének a tagja, de egy dologban biztos voltam: 

ha eljön a szabadság világa itt a kommunista megszállás után, 

akkor nem lesznek soha többé politikai foglyok. Nem ez az 

egyetlen dolog, amiben azóta csalódnom kellett.  

 

3.) Harmadikként engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy 

nagyon sokan, sokféle gondolkodású emberek állunk ki egy 

nagyon fontos ügy mellett, a két koholt vádak alapján elitélt 

székely nemzettársunk szabadságáért. Szeretném mindannyijuk 

figyelmébe ajánlani azt, hogy az a felfogás, hogy a másként 

gondolkodó embert eredendően emberi minőségét tekintve 

nálam gyengébbnek tartom, kevésnek, alkalmatlannak, ez egy 

klasszikus kommunista politikai tempó. Azt kellene e helyett 

keressük, hogy mi az, amiben egyet tudunk érteni, mi az, amiben 

egyként tudunk gondolkodni. Azt keressük, hogy mi az, amiben 

közösen tudunk cselekedni, és tegyünk annak az érdekében, hogy 

el tudjuk kerülni, hogy akaratlanul ebbe a hibába essünk: ha 

valaki hozzánk képest másképpen gondolkodik, az még nem 

gyenge ember, az még nem kevés ember. 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet is mottójául választotta Szabó 

Dezsőnek azt a csodálatos gondolatát, amit magam is idéznék: 
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„minden magyar felelős minden magyarért”. Miközben ezt a 

felelősségérzetet érezzük, ez hatja át a szívünket, és értesülünk, 

tudjuk, olvassuk, ismerjük ennek az egész aljas eljárásnak a 

történetét, engedjék meg hogy a vicc vagy a viccelődés 

leghalványabb szándéka nélkül azt ajánljam a figyelmükbe 

előzetes megjegyzéseim negyedik pontjaként, hogy nagyon-

nagyon vigyázzunk az összeesküvés elméletekkel, mert, ha 

túlságosan nagy teret engedünk az összeesküvés-elméleteknek, 

akkor nem leszünk képesek leleplezni az összeesküvés-

gyakorlatot. Márpedig aki csak a legrövidebb összefoglalóját 

ennek a történetnek elolvassa, az bizony már nem is keres 

magának összeesküvés-elméleteket, mert egyszerűen az 

összeesküvés-gyakorlatról értesülhet. 

Bajkai István képviselő úr a magyar országgyűlés törvény-

alkotási bizottságának alelnöke, illetve Lomnici Zoltán úr, az 

Emberi Méltóság Tanácsának az elnöke közös kezdeményezéssel 

Románia köztársasági elnökéhez fordult annak érdekében, hogy 

éljen a számára rendelkezésre álló elnöki kegyelmi jogkörével és 

adjon kegyelmet Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak. 

 

4.) Végül, de nem utolsó sorban bevezető megjegyzéseim 

zárásaként engedjék meg hogy elmondjam önöknek, hogy 2018 

adventi időszakában érdemes arra gondolnunk, hogy 

valószínűleg nem a reklámokból ismert merkantilista érzelgés, 

amikor arról beszélünk, hogy ha valakit igazságtalanul 

bebörtönöznek, az önmagában felháborító. Ha valakit politikai 

véleménye miatt megfosztják a szabadságától, akkor minden 

tisztességes és jóakaratú ember szót emel az ilyen lépésekkel 

szemben. Ha valaki azért fogalmaz meg a közössége érdekében 

közéleti véleményt mert a közössége az egy nemzeti közösség, és 

ennek a nemzeti közösségnek a gyarapodása, a szabadsága, a 

jogai érdekében akar kiállni és ezért éri őt hátrány, ezért vonják őt 

jogi eljárás alá, amely jogi eljárásban koholt vádak alapján aztán 

elítélik, az talán még hogyha a felháborodás fokozható még 
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felháborítóbb esemény. És igen, ilyenkor arra gondolunk, hogy 

fiatal emberek börtönben ülnek igazságtalanul, ha van az évnek 

olyan időszaka, amikor kétszeresen fáj, hogy az ember szeretteitől 

távol, igazságtalanul kell, hogy börtönben legyen, az bizony az 

adventi időszak, a karácsonyt megelőző időszak. Örülök annak, 

hogy pont ebben az időszakban tudunk szót emelni Beke István 

És Szőcs Zoltán szabadságáért.  

  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim mondandómra rákanyarodva,  

 

Elsőként is az Európai Unió az nem Magyarország határain kívül 

kezdődik, hanem Magyarország az EU része. Büszke vagyok arra, 

hogy valamikor a 2000-es évek elején egy október 23-i ünnep-

ségen az akkor hivatalban lévő Orbán-kormány tagjaként 

mondhattam ünnepi beszédet, és ott úgy fogalmazhattam az 

Operaház színpadán, hogy felejtsük már el azt a 

kisebbrendűségtől vezetett mondatfűzést, hogy majd Magyar-

ország csatlakozik, elmegy, elzarándokol az EU-ba. Magyaror-

szágnak jár az EU, annak a jótéteményei. Úgyhogy én nem 

Brüsszelben meg Strasbourgban vagyok, Morvai Krisztina nem 

Brüsszelben meg Strasbourgban van, hanem mi Magyarországon 

élünk, mi magyar politikusok vagyunk, és önök bizalmával az EU 

törvényhozó testületében képviseljük a magyar polgárokat.  

Miért mondom mindezt el? Ezen a héten kerül sor az 

Európai Parlamentnek a gondolat és véleménynyilvánítás sza-

badsága érdekében végzett munkát elismerő díjának, a Szaharov-

díjnak az átadása. Az idei esztendőben ezt a kitüntetést Oleg 

Szencov, ukrán ember kapta meg, ő egy Krímben született és élő 

ukrán polgár, aki a krími terület Oroszország általi megszállását 

követően is azt mondta, hogy ő egyébként ukrán polgár marad, 

és egyébként ukrán polgárként az ott élő ukránokat érő sorozatos 

jogsérelmek ellen emelte fel a szavát. Az ő koholt vádak alapján 

történő elítélésének a története minthogyha Beke István és Szőcs 
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Zoltán eljárásából lett volna kopírozva, hogy maradjunk az 

összeesküvés gyakorlatnál, minthogyha Oleg Szencov esetében 

lefolytatott eljárás konkrét megfogalmazásai, gondolatai lenné-

nek Beke István és Szőcs Zoltán eljárásában is azok, amik a jogi 

papírokban szerepelnek. Oleg Szencovot terrorcselekmény 

elkövetése miatt ítélték el, és valóban azért ítélték el több 

terrorcselekmény miatt, mert karácsonyi csillagszórót, illetve 

szilveszteri petárdát találtak a lakásában. Nem Beke István és 

Szőcs Zoltán elitéléséhez vezető jogi eljárás papírjaiból idéztem, 

hanem Oleg Szencov, az EU hősének az elitéléséhez vezető 

eljárásából idéztem. 

  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

 

Igaza van az Európai Parlamentnek: Szabadságot Oleg Szencov-

nak! Egészítsük ki ezt azzal, hogy ha szabadságot Oleg 

Szencovnak, akkor szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs 

Zoltánnak is.  

Elég volt abból, hogy az EU nyugati feléhez tartozó, a 

mainstream uniós politikát képviselő uniós és tagállami vezetők 

folyamatosan készségszinten alkalmazzák a kettős mércét. Azt 

kell tennünk, amit Pánczél Károly mond: Az EU 

nyilvánosságában, az EU intézményei előtt az Oleg Szencovéhoz 

hasonló eljárás áldozataivá vált magyar fiatalemberek ügyét 

képviselni kell! 

Másodikkén, a helyzet valóban úgy fest, hogy jelen 

pillanatban az EU-ban a kisebbségvédelemnek nem képezi 

kellőképpen hangsúlyos részét a nemzeti kisebbséghez tartozók 

jogainak a védelme. Helyette az uralkodó szemléletmód az, hogy 

a kisebbségvédelmet a szexuális kisebbségek védelmére, illetve a 

különböző életmódbeli extrémitásokat képviselők védelmére 

fókuszálják.  

A magyar választópolgárok bizalmából az Európai 

Parlamentben dolgozó képviselők közül sajnos nem mindenki 
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képviseli azt, hogy minden tőle telhetőt megtegyen annak 

érdekében, hogy az EU-ban már létező, a kisebbségek védelmét 

szolgáló intézmények az őshonos nemzeti kisebbséghez 

tartozókat is védő intézményekké váljanak, de bármennyire is 

sziszifuszinak tűnik ez a munka, bármennyire is hosszú ideig kell 

ugyanazt tenni, ugyanazt mondani, bármennyire is fárasztónak 

tűnik nap nap után, hétről hétre kiállni ennek érdekében, az a 

határozott célunk, és egy szemernyit nem vagyunk hajlandók e 

tekintetben alkut kötni, hogy a kisebbségvédelem jogintézményei 

az őshonos nemzeti kisebbséghez tartozók egyéni és kollektív 

jogaira is ki kell hogy terjedjenek. 

 

Harmadikként a jogállamiságot ért állítólagos sérelmek, illetve a 

jogállamiságot ért állítólagos rendszerszerű sérelmek témája 

divatos témává vált most az EU-ban. Megjegyzendő, hogy az EU 

valahogy úgy működik, hogy a 2004-ben már az EU tagjaként 

létező országokban soha semmikor semmilyen probléma nincsen 

a jogállamisággal. A 2004-ben vagy később csatlakozott országok-

nak pedig szinte mindegyikében előbb, vagy utóbb a jogállamiság 

rendszerszintű sérelmének a problémája jelenik meg. És most ne 

csak Lengyelországra vagy Magyarországra gondoljunk. A balti 

országok közül Litvánia volt az első, ahol a jogállamiság 

rendszerszintű sérelme kapcsán Európai Parlamenti meghallga-

tás és elitélő állásfoglalás született. Lengyelország, Csehország, 

Szlovákia, Magyarország, Románia és Málta már a terítéken van. 

Ne legyen egy percig sem kétségünk, hogy amint Bulgária kikerül 

az EU soros elnöki trojkájából ‒ márpedig 2018. december 31-vel 

kikerül, hiszen azt mindig az éppen soros elnöki tisztséget betöltő 

ország, valamint a megelőző és a következő országok adják ‒ úgy 

Bulgária is terítékre fog kerülni. 

Szabad-e, kell-e akkor a jogállamiság értékét, gondolatát, 

elgondolását képviselni? Kell, nagyon határozottan kell! Ahogy 

ezt már említettem és ezt szeretném aláhúzni, a jogállamiság 
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működési elveinek és gyakorlatának a védelme alapvető nemzeti 

érdekünk. Ami ma az EU-ban zajlik, annak köze nincs a 

jogállamiság védelméhez, az nem más mintsem bizonyos nyugat-

európai országok felsőbbrendűségétől vezetett liberális, 

újbaloldali politikai értelmezése arról, hogy szerintük mi lenne a 

helyes Közép-Európában, illetve Kelet-Közép-Európában. 

Szerintük hogyan kellett volna nekünk dönteni népszavazáson, 

szerintük hogyan kellett volna nekünk dönteni parlamenti 

választásokkor, szerintük hogyan kéne nekünk a gazdasági 

életünket berendezni, szerintük hogyan kéne nekünk valamennyi 

olyan kérdésben döntenünk, amely kérdésben egyébként 

szabadon döntünk az EU tagállamaként is, hiszen alapvető 

nemzeti tagállami szuverenitási kérdés. No, ezt a jogállamiság 

védelmét politikai furkósbotként használó felfogást kell a lehető 

leghatározottabban elítélni, és arra a kettős mércére felhívni a 

figyelmet, amely kettős mérce jegyében Oleg Szencov nagyon 

helyesen Szaharov-díjat kap, ellenben Beke István és Szőcs Zoltán 

nevét szerintem Jean Claude Junker nem is ismeri. 

 

Befejezésül negyedikként: mit kell tenni? Egyrészt higgadtan és 

következetesen a nyilvánosság minden csatornáját ki kell annak 

érdekében használni, hogy szót emeljünk a két koholt vádak 

alapján elitélt magyar ember szabadon bocsátása érdekében. 

Másrészt minden rendelkezésre álló jogi eszközt, jogi eljárást 

alkalmazni kell, akkor is, ha csüggesztőnek tűnik, akkor is, ha 

paragrafusok útvesztőjének tűnik. És végül, de nem utolsó sorban 

határozott diplomáciai lépésekre van szükség Magyarország 

részéről annak érdekében, hogy ebben az ügyben 

győzedelmeskedjen az igazság. A határozott diplomáciai lépések 

azok nem kizárólag kormányzati diplomáciai lépéseket 

jelenthetnek, a magyar parlamentnek is vannak kapcsolatai a 

román parlamenttel, a magyar politikai élet szereplőinek is 

vannak kapcsolatai, valóban (ahogy Miniszterelnök úr mondatát 

már itt idézték): a „100 év magány” véget ért! Valóban azt kell 
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éreznie minden magyarnak bárhol is éljen a világban, bárhol is 

érjen a Kárpát- medencében, az ország jelenlegi határain belül 

vagy kívül, ha őt bármilyen sérelem, igazságtalanság éri akkor 

minden magyarra, és ennek természetes folyományaként 

Magyarország, a magyar állam támogatására számíthat. Én ennek 

jegyében szeretném megköszönni még egyszer ezt a mai 

konferenciát, a szervezést, önöknek meg a figyelmet, amely 

megtisztelő volt. 
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Grád András 

 

MEGJEGYZÉSEK EGY EMBERI JOGI ÜGY MARGÓJÁRA 

 

 

Üdvözlök mindenkit, én egy pragmatikus emberi jogi szakember 

vagyok, aki valaha Strasbourgban is dolgozott, jelenleg pedig 

ügyvédként praktizálok. E minőségemben ért a megtiszteltetés, 

hogy a KJI felkért arra, hogy Beke István és Szőcs Zoltán ügyét 

Strasbourgban képviseljem, amelynek a legjobb tudásom szerint 

igyekszem eleget tenni. 

A fentieket bizonyítja, hogy én éppen úgy adtam/adok be 

emberi jogi kérelmeket a korábbi és a jelenlegi kormányzatokkal 

szemben is. Mindebből következik tehát, hogy én egy független 

emberi jogi szakember vagyok, és ha történetesen egy Popescu 

vagy Iordanescu nevű úrral Magyarországon történt volna 

mindaz, ami Szőcs Zoltánnal és Beke Istvánnal Romániában, 

akkor ugyanezzel az elszántsággal és eltökéltséggel igyekeznék 

az ő emberi jogaiknak is érvényt szerezni.  

Ezzel a bevezetővel, ezt előre bocsájtva jelzem, ahhoz, hogy 

egyáltalán értsük, hogy ez az egész eljárás mire való, engedjék 

meg, hogy picit távolabbról kezdjem, másként az a veszély 

fenyeget bennünket, hogy beleesünk abba a csapdába, amibe 

Magyarországon nagyon sokan. Időnként a tévében látom, hogy 

egyébként jól képzett, intelligens emberek fél téglával döngetik a 

mellüket, hogy „elvisszük az ügyünket Strasbourgba!”, miközben 

őszintén szólva tárgyi tudás nem homályosítja el szárnyaló 

fantáziájukat a strasbourgi jogot illetően. Ezért mondom, hogy 

engedjék meg hogy egy picit távolabbról kezdjem, hogy legalább 

Önök megérthessék, hogy a strasbourgi eljárás pontosan mire 

való.  

Amikor 1950-ben létrehozták az Emberi Jogok Európai 

Egyezményét és az Emberi Jogok Európai Bíróságát, akkor még 

nem sokkal a második világháború után voltunk. Éppen ez a 
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keserű tapasztalat vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy nem 

elegendő az egyes tagállamok belügyévé tenni azt, hogy 

betartják-e az emberi jogokat, mert a Harmadik Birodalomban is 

a jogszabályok maradéktalan betartásával sikerült rengeteg 

embert kiirtani, és Európát vérbe, meg lángba borítani. Erre való 

tekintettel határozták el tehát az alapító atyák, hogy egyfajta 

ernyőszervezetet hoznak létre, egy európai léptékű szervezetet, 

amiből megszületett az Emberi Jogok Európai Bírósága. Ez 

őrködik az emberi jogok betartása fölött, mindazon jogok fölött, 

amelyek az Emberi Jogok Európai Egyezményében szerepelnek. 

Hozzá kell tennem, az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

nagyon kurta, nagyjából 4 oldal hosszú, mivel ott csak a 

leglényegesebb szabályok szerepelnek, és maga az Emberi Jogi 

Bíróság esetjoga az, amely az évtizedek során ezt az alig néhány 

szakaszt megtöltötte tartalommal. Ezért van az, hogy anélkül, 

hogy valamilyen szinten az Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatát és 

nem mellékesen az eljárási jogot ismernénk, nem nagyon lehet 

esélyünk sikerrel Strasbourghoz fordulni.   

Eleve mi is ez a Strasbourg? Jó lenne, ha legalább ebben a 

tekintetben máris helyre tennénk a dolgokat. Nagyon gyakran 

ugyanis össze szokták téveszteni az Európai Uniót és az Európa 

Tanácsot. Ezek csak annyiban hasonlóak, hogy mind a kettőnek 

van szervezeti egysége Strasbourgban, de két teljesen más 

szervezet. Míg az Európai Unió a szűk elit, addig az Európa 

Tanács az már évtizedekkel ezelőtt is gyakorlatilag egész Európát 

tartalmazta. Én például 1992 és 1994 között dolgoztam ott, amikor 

még Magyarország messze nem volt tagja az Uniónak, de mi ott 

már akkor is tagok voltunk.  

Nagyon gyakran nem értik azt, hogy mi az, amit az Emberi 

Jogi Bíróság ténylegesen megtehet. Sokan úgy képzelik, hogy 

„majd elmegyek én az ügyemmel Strasbourgba!”, abban bízva, hogy 

ott majd a magyar ítéletet hatályon kívül helyezik vagy 

megváltoztatják, de ezt sajnos eleve el kell felejtenünk. Az Emberi 
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Jogi Bíróság soha nem helyezett és nem is fog hatályon kívül 

helyezni egyetlen tagállami határozatot sem, mintahogy nem fog 

megváltoztatni sem ilyeneket, merthogy neki erre eleve nincsen 

hatásköre. Az Emberi Jogi Bíróság két dolgot tud tenni. Az egyik 

az, hogy elfogadhatatlannak minősíti a kérelmet, ez a rosszabbik 

eset, és sajnos tárgyilagosan el kell ismernem, bizony ez is benne 

van a pakliban. Nem tudunk úgy az Emberi Jogi Bírósághoz 

fordulni, hogy mint Zeusz fejéből Pallasz Athéné teljes vérte-

zetben kipattanva, azt mondhassuk, hogy itt már eleve csak mi 

nyerhetünk. Nagyon ritka az ilyen eset. Az Emberi Jogi 

Bíróságnak arra van hatásköre, hogy ha azt látja, hogy valamely 

tagállam megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét, 

akkor hoz egy határozatot, amelyben elmarasztalja a tagállamot, 

megállapítja az emberi jogok megsértését (ez az elmarasztalás 

lényege) és ezzel egyidejűleg általában kártérítést szokott 

megítélni az érintett számára. Tehát akinek az emberi jogait 

megsértik, az nem akként kap elégtételt, hogy a magyar, a román 

vagy akármelyik tagállam bíróságának az ítéletét hatályon kívül 

helyezi, megváltoztatja, bármit csinál vele, mert ezt nem teheti, 

viszont meg tudja állapítani, hogy mondjuk Magyarország vagy 

Románia megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét, és 

akinek a jogait megsértették, annak kártalanítást ítél meg. Ez akár 

elég komoly összeget is tud eredményezni. Olaszország például 

a nemzeti költségvetésének számottevő hányadát fordítja az 

indokolatlanul elhúzódó perek miatt sorozatban pernyertes olasz 

állampolgárok kártalanítására. E tekintetben láttam már 100 

millió eurós nagyságrendű kártérítést is, igaz, nem az eljárás 

elhózódásával, hanem egy olajfinomító jogsértő államosításával 

kapcsolatban. Vagyis nagyon komoly kártérítések is elő tudnak 

fordulni, tehát minden azon múlik, hogy milyen jogsértésről 

beszélünk. Nyilván nem tudom megmondani, hogy ha és 

amennyiben nyerünk akkor milyen összegű kártérítést tudnának 

Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak megítélni, de ezek a 

magyarországi tapasztalatok fényében az ilyen ügyek sokmillió 
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forintos, néha tízmillió forintos nagyságrendűek szoktak lenni. 

Azonban hangsúlyozom, nekem nem a pénz, hanem a jogsértés 

megállapítása az, ami a szemem előtt lebeg, tehát amiért mi most 

konkrétan dolgozunk, az az, hogy az Emberi Jogok Európai 

Bírósága marasztalja el ebben az ügyben Romániát!  

 A konkrét ügyben egy olyan problémával állunk szemben, 

ami miatt azt gondolom, hogy van esélyünk arra, hogy Romániát 

elmarasztalják, de nem vagyok abban a helyzetben, hogy azt 

mondhassam, hogy ezt könnyedén, izzadság nélkül ‒ akár az 

istenek ‒ meg tudjuk oldani, és Romániát 100%-os bizonyos-

sággal el fogják marasztalni.  

Mindezek után elmagyarázom Önöknek, hogy mi az az ok, 

ami miatt én reális esélyt látok arra, hogy nyerjünk. A 

hozzátartozók által korábban elmondottakban elhangzott, hogy a 

másodfokú eljárásban történt egy bizonyos vádmódosítás. Ennek 

kapcsán az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke úgy 

rendelkezik, hogy „mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény 

által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, 

nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot 

polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott 

büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően." A második bekezdése 

pedig egyenesen kimondja, hogy „minden bűncselekménnyel 

gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg 

bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították." És végül 

van egy harmadik bekezdése is, amelynek a b pontja az, amelyik 

jelen pillanatban számunkra fontos: "minden bűncselekménnyel 

gyanúsított személynek joga van legalább arra, hogy rendelkezzék a 

védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel."  

Esetünkben ez az, ami a legproblematikusabb, hiszen itt az 

elsőfokú eljárásában lényegében két vádpontot hoztak fel Beke 

Istvánnal és Szőcs Zoltánnal szemben, amelyek közül a 

súlyosabbikban az elsőfokú bíróság nem állapította meg a 

bűnösségüket, az enyhébb súlyúban viszont igen. Magyar-

országon sem ritka, ami ott történt: merő véletlenségből, illetve a 
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sors kifürkészhetetlen akaratából pontosan annyi nap 

szabadságvesztést állapítottak meg velük szemben, mint 

amennyi időt addig az előzetes letartóztatásban eltöltöttek. Ez 

Magyarországon is egy nagyon szép gyakorlat, ha valaki fél évet 

ült előzetes letartóztatásban, és a bíróságnak kételyei támadnak 

az ártatlanságát illetően, akkor véletlenül pontosan hat hónap 

szabadságvesztésre fogják ítélni, és az ítélethozatal napjával 

szabadul. Ezt nem ragoznám, sajnos mi sem vagyunk hibátlanok, 

tehát nehogy azt képzeljék véletlenül sem és egy pillanatig sem, 

hogy Magyarország a jogállam mintaképe. 

Éppen ezért Magyarországot is rendszeresen marasztalják 

el Strasbourgban, amire minden okuk meg is van. Ezzel 

kapcsolatban én azt szoktam mondani, nem az a jó hazafi, aki 

megpróbálja egy állam jogsértéseit eltussolni, és megpróbál úgy 

tenni, mintha ezek soha nem is történtek volna meg. Én azt 

gondolom, hogy az a jó hazafi, aki ezeket minél inkább szélesebb 

körben igyekszik nyilvánosságra hozni annak érdekében, hogy a 

jövőben ilyenek ne fordulhassanak elő. Amikor annak idején 

Strasbourgban dolgoztam pár évig, akkor sem az volt a célom, 

hogy megakadályozzam, hogy Magyarországot ilyen-olyan 

ügyekben ne marasztalják el, hanem az, hogy az ilyen jogsértések 

a jövőben ne fordulhassanak elő, amire aztán immár joggal 

lehetünk majd büszkék. 

  Visszatérve a konkrét ügyre, az a probléma, hogy miközben 

első fokon felmentették őket a súlyosabb vádpont alól, másod-

fokon a tárgyaláson (azon a tárgyaláson, amelyen egyben az 

ítéletet is meghozták) módosult a vád, és úgy tűnik, nem 

pontosan arra, mint ami alól elsőfokon fölmentették őket, hanem 

valami másra. Ezt nagyon nehéz magyar terminológiával 

meghatározni, de azért igyekszem minél jobban - amennyire 

tőlem telik - megismerni a román jogot, mert ez sajnos bizonyos 

szintig elkerülhetetlen annak érdekében, hogy hatékonyabban 

tudjam az ügyet képviselni. Ezért mentem el konkrétan 

Bukarestbe egy napra, hogy találkozzak az elítéltek ottani jogi 
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képviselőjével, és velük közvetlenül tudjam megbeszélni, hogy ez 

a román jogban hogyan néz ki, azonban még mindig nem teljesen 

világos, hogy a román jog ilyen tekintetben, hogyan rendelkezik. 

Még maguk a román jogászok is eltérően magyarázzák, tehát úgy 

tűnik, mint hogyha a román jog egy kicsit homályos lenne e 

tekintetben, hogy az a bizonyos vádmódosítás milyen lehetősé-

geket is takar valójában.  

Ami a lényeg, hogy az egyetlen és utolsó tárgyaláson 

módosult a vád, és a védelemnek nem volt meg a megfelelő ideje 

és eszköze arra, hogy erre kellőképpen felkészülhessen. Vagyis 

úgy tűnik, hogy Románia ezzel a magatartásával megsértette az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikk 3. bekezdésének b 

pontját. Ugyanakkor vannak itt még további problémák is., de 

azért erre fókuszáltam, mert ez az, ami a jogvédelem sikerének 

szempontjából a legígéretesebb. A fedett ügynökök, például 

minden államban alkalmazott eszközök a rendőrség részéről, 

miért pont Románia lenne kivétel? Ezzel önmagában nem is lenne 

különösebb probléma, erre van kialakult gyakorlat az Emberi 

Jogok Európai Bíróságánál. Éppen ezért kezdtem azzal, hogy meg 

kell szoknunk azt, hogy itt egy esetjogi gondolkodásról van szó, 

és esetek ezrei-tízezrei alapján alakult ki az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának az a joggyakorlata, melynek ismerete nélkülöz-

hetetlen ahhoz, hogy az Emberi Jogi Egyezmény alapján sikerrel 

tudjunk Strasbourghoz fordulni. Az tehát kevés, ha csak 

elolvassuk az Egyezményt. Korábban volt olyan kérdés is 

hozzám, hogy ha a bíró embertelen megalázó bánásmódot tanúsít 

velem szemben, akkor én fordulhatok-e Strasbourghoz?  

  Pontosan az esetjog kristályosította ki, hogy az Egyezmény 

3. cikke, amely tiltja az embertelen, megalázó bánásmódot és a 

kínzást, nem értelmezhető akként, hogyha valakit nem ér egy 

bizonyos súlyú sérelem ‒ tehát mondjuk a bíró lekezelően vagy 

bántóan bánik vele a tárgyalóteremben ‒ az kimerítené az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye 3 cikkének a megsértését. Ez ahhoz 
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kevés, és ezt semmilyen más módon nem tudhatjuk, csak a 

joggyakorlat alapján, mert az Egyezmény alapján elvben akár úgy 

is lehetne érteni, hogy ha a bíró megalázóan bánik velem a 

tárgyalóteremben, akkor én most ezzel Strasbourgban nyerek. 

Jelentem, nem nyerünk, mert van rá egy olyan, évtizedeken át 

kialakult gyakorlat, hogy az embertelen, megalázó bánásmódnak 

valamilyen fizikai sérelmet vagy komoly lelki megpróbáltatást 

kell jelentenie. Esetünkben a joggyakorlat alapján azt lehet 

mondani, hogy ha a fedett ügynök vallomása, vagy az általa 

prezentált bizonyítékok alapján akarunk valakit elítélni, akkor 

biztosítani kell a védelem számára a jogot ahhoz, hogy ehhez a 

személyhez kérdéseket lehessen intézni.  

Ilyenkor jön a jogos kérdés, hogyan lesz egy ügynök úgy 

fedett, hogy én közben kérdéseket intézek hozzá.  Ilyenkor az a 

gyakorlat alakult ki, hogy egy másik teremben van, nem kell, 

hogy lássa a védelem az arcát, a hangját pedig el szokták torzítani, 

ahogy az a román esetben is történt. Ha ilyen módon a védelem 

kérdéseket intézhet hozzá, és ő ezekre válaszol, akkor ezzel a 

védelem joga nem csorbul. Mindezek fényében azt kell tehát 

eldöntenünk, hogy az elmarasztalás alapjául szolgáló eljárásban 

Románia mennyire tartotta be ezeket az emberi jogi előírásokat. 

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a fedett ügynök 

tekintetében nagyjából rendben vagyunk, ott nem tudunk beléjük 

kötni, hiába szeretnénk, mert betartották a játékszabályokat. 

Ugyanakkor mindez nem mondható el teljes mértékben a 

nyomozás menetéről, amiről korábban már szó esett. Az Emberi 

Jogi Bíróság nem egy negyedfokú jogorvoslati fórum, tehát a 

negyedfokú jogorvoslat nem működik. Éppen ezért nem az a 

helyzet, hogy elvesztettem egy ügyet elsőfokon, elvesztettem 

másodfokon, aztán a felülvizsgálati kérelemnek sem adtak helyt, 

na, akkor megyek Strasbourgba és majd ott megtalálom az 

igazamat. Ez nem így működik. Ilyen hozzáállás mellett az ügyek 

gyakorlatilag a papírkosárban végzik. Az Emberi Jogi Bíróság 

ugyanis nem szokta felülvizsgálni a nemzeti bíróságoknak a 
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döntéseit. Ugyanakkor el tudja érni az ingerküszöbüket egy 

eljárási szabálytalanság, ha abban olyan különböző jogsérelmek 

merülnek fel, amelyek ugyan külön-külön, egyenként nem biztos, 

hogy emberi jogi jogsérelemnek minősülnének, együttesen 

azonban már elérik az Emberi Jogi Bíróság ingerküszöbét, ami 

lehetővé teszi az előbb már említett 6. cikk 1. bekezdése 

megsértésének a megállapítását, vagyis a tisztességes eljáráshoz 

való jognak a sérelmét. 

Azért vizsgálódunk tehát a Beke-Szőcs ügy tekintetében is 

ezen a vonalon, mivel itt volt egy pár olyan dolog, amelyeket 

külön-külön nem biztos, hogy az Emberi Jogi Bíróság emberi jogi 

jogsérelemnek minősítene, mint például, hogy a hanganyag 

meghallgatása nem pont úgy történt, ahogy kellett volna, a 

tolmácsolás nem volt kellően adekvát, a hanganyag nem volt 

kellően érthető.  Ehhez járulnak hozzá még mindazok, amelyeket 

bizonyítékként figyelembe vettek, holott ezek már évekkel 

korábban is rendelkezésre álltak, állhattak. Senki sem foglal-

kozott azzal, hogy a műhelyben talált szögekről kijelentették, 

hogy ezek egy bomba alkatrészei, holott feltételezem, hogy 

valamennyi itt ülőnek létezik a lakásában olyan hely, ahol néhány 

szög megtalálható. Ennyi erővel tehát akkor mindannyian 

terrorcselekményre készülhetnénk. Látha-tólag ilyen problémák 

jelentős számban merültek fel az eljárásban, ezért szeretném azt 

hinni, hogy sikerülni fog megütnünk az Emberi Jogi Bíróságnak 

az ingerküszöbét a 6. cikk első bekezdésének tekintetében is, és 

nem csak a védelemhez való jog, hanem az eljárás tisztességtelen 

volta is ugyanúgy az ügyünk része lesz. 

  

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 
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Szőcs Csongor 

 

A BEKE-SZŐCS ÜGY VISSZÁSSÁGAI 

 

 

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki részt vesz a mai konfe-

rencián, illetve azokat, akik online követnek bennünket. Először 

is szeretném elmondani, hogy testvérem, Szőcs Zoltán felesége, 8 

hónapos kismamaként nem tudta vállalni az utat, de az ő nevében 

is köszöntöm Önöket. 

Elöljáróban engedjék meg, hogy megköszönjem a Kisebbsé-

gi Jogvédő Intézet munkatársainak azon fáradozásait, hogy Szőcs 

Zoltán és Beke István ügye minél szélesebb körben váljék 

ismertté. Hiszen olyan súlyos jogsértések érték őket, ami 

méltatlan egy jogállamhoz. 

Fiatalokként, 2005-ben szerveződtünk egy mozgalomba, 

amely célul tűzte ki, hogy az erdélyi-, illetve székelyföldi őshonos 

magyarság nemzeti értékeit, kultúráját, nyelvét megvédje, 

fiataljait egy egészséges nemzettudatra nevelje. Mindezek 

fényében megemlékezéseket, gyerek-, illetve nemzeti táborokat, 

kulturális rendezvényeket szerveztünk. A magyar nyelvért tett 

küzdelmeink során sikerként könyvelhettük el azt, hogy 

Kézdivásárhelyen kétnyelvű táblák jelentek meg az intézmé-

nyekben és az üzletekben. Segítettük a nehéz körülmények között 

élő magyar családokat, az árvíz sújtotta területen élőket. Szűkös 

anyagi forrásainkat kiegészítve vért adtunk, hogy a cserébe 

kapott értékjegyekkel szebbé tegyük a székelyföldi szegény 

emberek karácsonyát. 

A fent említett programokat évről – évre bővítettük és 

azokkal egyetemben segítettük a székelyföldi autonómiáért való 

küzdelmet, vállaltuk Háromszéken a Székely Nemzeti Tanács 

autonómiáért való szavazás lebonyolítását 2007-ben. Megvédtük 

szimbólumainkat, amikor Kézdivásárhelyen politikai nyomásra 

eltávolították a székely zászlókat a hivatalokból, amire mi 
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válaszul 50 db székely zászlót tűztünk ki Kézdivásárhely 

központi épületeire. 

A hatóságok a kezdetektől fogva személyi és állampolgári 

jogainkat semmibe véve megfélemlítettek, zaklattak, család-

tagjainkat fenyegették, nyomást gyakoroltak iskolaigazgatóinkra, 

az utcán követtek, telefonjainkat lehallgatták, és számos videó és 

képfelvételt készítettek rólunk. Ehhez társultak az évente 

növekvő pénzbírságok, amelyet annak ellenére is megkaptunk, 

ha nem voltunk ott az adott tüntetésen. Ilyen ellenszélben kellett 

tehát nap, mint nap küzdenünk a megmaradásért, és ez ma sincs 

másképp. 

Mint utólag kiderült, 2009-től a Legfelső Bíróság 

engedélyével a Román Hírszerző Szolgálat (Serviciul Român de 

Informații - SRI) folyamatosan megfigyelhetett minket, ami azt 

jelenti, hogy nemzetbiztonsági kockázattá váltunk, mert olyan 

tevékenységeket folytattunk, amely akadályokat gördített a már 

kommunizmusban elindított homogenizációs folyamatok elé. 

Annak ellenére, hogy soha nem követtünk el semmilyen 

bűncselekményt, 2015 telén a román sajtó attól volt hangos, hogy 

Székelyföldön terroristák vannak. A titkosszolgálat (Securitate) 

terroristákat kreált, Szőcs Zoltánt és Beke Istvánt, 2009 óta csupán 

Wass Albert könyveket, nemzeti zászlókat, okleveleket, pólókat, 

csillagszórókat, és pár forintos petárdákat tudtak felmutatni 

bizonyítékként, de ez elegendő volt nekik a költségvetés 

megemeléséhez. 

A vádiratban minden olyan szervezetet, személyt, élőt és 

holtat, akik tettek és tesznek a magyar nemzeti ügyért, 

terroristaként bélyegzik meg. Ebből az következik, hogy ez az 

ügy nem pusztán Zoli és Isti ügye, hanem az egész nemzeté. 

Tudtuk, hogy ez az ügy meghaladja az erőnket, ezért 

értesítettünk minden olyan pártot, politikai szervezetet, 

politikust, akikről feltételeztük, hogy segíthetnek ügyünkben. 

Sikeresen tárgyaltunk a romániai magyar konzulokkal, a KJI jogi 



Szőcs Csongor: A Beke-Szőcs ügy visszásságai 

269 

és anyagi segítséget nyújtott, Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy 

Tamás közös munkájának köszönhetően megjelent egy 

dokumentumfilm az ügyről, amelyek Kézdivásárhelyen 

készítettek. Erdélyi képviselőink Kulcsár-Terza József, Tőkés 

László, Fejér László Ödön szintén dolgoznak a fiúk ügyében. 

Köszönjük a börtönbe tett látogatásokat Bajkai Istvánnak, 

Lomnici Zoltánnak, Tarlós Istvánnak, Budapest főpolgár-

mesterének. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük minden 

kárpát-medencei szervezetnek a fellépését.  

Zárszóként kérem, tekintsék át az ügyvédünknek egy rövid 

összefoglalóját, valamint olvassák el testvérem, Szőcs Zoltán 

rövid üzenetét: 

 

„Az állítólagos október 10-ei beszélgetés, József Sándor által 

rögzítve: 

 

Az alapfokú, illetve a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék bírái nem fogadtak 

el a védelem alábbi kéréseit az állítólagos október 10-ei beszélgetésre 

vonatkozóan: 

 

- az eredeti hangrögzítő eszköz bemutatása 

- a hangfelvétel pontos, a valóságnak megfelelő, írott változatának 

átadása 

- a beszélgetés pontos helyszínének, időpontjának, rögzítési módjá-

nak meghatározása. 

- hanganyag kriminalisztikai elemzése, a résztvevők beazonosítása 

 

A nyomozati anyagból csak annyi derül ki, hogy József Sándor védett 

tanú, a hatóságokkal együttműködő személy adta át CD-én a megvágott 

felvételt. A beszélgetés írott formája nem felel meg a valóságnak, a fordító 

hallás után román nyelvre fordította, ami törvénytelen, hiszen a 

párbeszéd magyarul folyt. A résztvevők beazonosítása is törvénybe-

ütköző, mivel Radu Catalina fordítónak, és Bandi Szabolcs tanúnak 

nincs erre szakképesítése és joga. Az alapfokon eljáró bíró elrendelte a 

hanganyag nyilvános, tárgyaláson való meghallgatását, fordító 
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jelenlétében, azonban ennek 5%-a sem volt érthető, ezért a fordítás nem 

volt lehetséges. 

 

Sándor József, védett tanú kihallgatása: 

 

- Bandi Szabolcs és Sándor József nyilatkozatai teljes mértékben 

ellentmondanak a többi tanú vallomásának 

-  A fent említett két személy vallomása meglepően egyezik az 

állítólagos október 10-ei beszélgetés időpontját és komolyságát 

illetően 

- Az ügyészség tanúként hallgatott ki egy személyt, különböző 

személyazonossággal, hitelességet adva a vádaknak, megvonva 

Szőcs Zoltántól és Beke Istvántól a tisztességes tárgyaláshoz való 

jogot. 

- A védett tanú tárgyaláson való kihallgatása során a védelem 

kérdéseit elutasítottak. 

 

A vád jogi besorolásának ügyészség által kérvényezett 

megváltoztatása 

 

Az ügyészség ezen kérése megalapozatlan, mivel a jelenlegi besorolás, 

amely az ítélet alapjául is szolgált, nem felel meg annak, amivel a 

vádlottakat letartoztatták, illetve hat hónapon keresztül nyomozati 

fogságban tartották. Ennek ellenére helyt adtak a vád megváltoztatására, 

semmibe véve a védelem azon kérelmét, hogy a vád jogi besorolásának 

megváltoztatása eseten az ügyet tárgyalják újra. 

Az egyetlen bizonyíték, amire az ügyészség a vádakat, a bíróság 

pedig az ítéletet alapozta, az állítólagos október 10-ei beszélgetés, 

amelynek mai napig meghatározatlan az időpontja, helye, illetve 

résztvevői. Tanúkkal bizonyítottuk, hogy Szőcs Zoltán nem tartózkodott 

aznap otthon. A hangfelvétel elfogadását, mint bizonyítékot azzal 

indokolta a bíróság, hogy nem lényeges a rögzített beszélgetés helyszíne, 

résztvevői, illetve pontos ideje, csak az ott elhangzottak, állítva mindezt 

annak ellenére, hogy a nyilvános tárgyaláson való meghallgatás után az 
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5%-át nem lehetett a felvételnek megérteni, illetve magyar nyelvről 

románra fordítani. Tehát annak a beszélgetésnek, amely alapján elítéltek 

két ártatlan embert, mai napig nem ismert a tartalma, keltezése, 

helyszíne, illetve résztvevői sem. 

 

Törvényességi óvás 

 

Négy hónap várakozás után kézbesítettek az indokolást, melynek 

áttanulmányozása után Szőcs Zoltán védője két rendkívüli jogorvoslati 

lehetőséget is kihasználva nyújtott be kérelmeket november végén a 

Legfelső Semmítő- és Ítélőszékre. Az elsőben a jogi besorolásnak az utolsó 

tárgyaláson való megváltoztatásának körülményeire hivatkozik, mely 

meggátolva a védelemhez való jog érvényesülését, megfosztotta a 

vádlottakat a tisztességes tárgyaláshoz való jogtól. A másik kérelem 

jogalapja pedig, hogy az állítólagosan elkövetett cselekmény nem jelenik 

meg a büntető törvényben, mivel ebben az esetben a terrorizmus 

vádjának az alapfeltételei sem teljesülnek.” 

 

 

Szőcs Zoltán gondolatai: 

 

“Köszönök szépen mindenkinek minden segítséget, anyagi és erkölcsi 

támogatást és minden megtett lépést az igazságunk kivívása érdekében, 

hisz összefogás nélkül nincs siker, siker nélkül nincs győzelem. A kereszt 

súlyával, amely most a vállamon van, Önök is osztoznak, így könnyebb 

a viselése számomra és a családom számára is. Mert minden 

szenvedésnek van értelme és van vége. Isten óvja a Kárpátok koszorúzta 

magyar hazánkat. Áldott ünnepeket kívánok minden 

nemzettestvéremnek! 

 

Fel a győzelemre!” 
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Antal Eszter – Benda Vivien ‒ Wágner Tamás 

 

A KJI 2018-AS TEVÉKENYSÉGE 

 

 

2018 tavasz-nyár 

 

Az esztendőt a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeménye-

zéshez szükséges aláírások gyűjtésével indítottuk. Intézetünk az 

európai polgári kezdeményezés népszerűsítését nem csak az 

online tér által kínált lehetőségekkel kívánta előmozdítani, hanem 

úgy is, hogy munkatársaink személyesen is gyűjtöttek aláírást 

Budapest forgalmas pontjain. 

Részt vettünk továbbá az I. Kárpátaljai Közéleti Akadémián 

április 6-7. között. A Robert Schuman Intézet egy program-

sorozatot indított el Bocskor Andrea európai parlamenti 

képviselővel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel 

(KMKSZ), annak ifjúsági szervezetével karöltve olyan kárpátaljai 

fiatalok számára, akik elhivatottak az uniós ügyek iránt, 

szeretnék a kárpátaljai magyar közösséget közelebb hozni az 

Unióhoz, valamint azokat a lehetőségeket kiaknázni, amelyek 

mentén a közösség a lehető legjobban tudja magát pozícionálni az 

uniós intézményekben. A program első része Beregszászon 

zajlott, ahol ,,Anyanyelvhasználati jogok Európában és Ukrajnában” 

címmel Intézetünk igazgatója tartott előadást.  

Június 13-15. között Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, 

Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy útvonalon látogattuk meg 

partnereinket, illetve találkoztunk lehetséges új partnerekkel, az 

út során többek között bejártuk a tervezett nyári rendezvényünk 

egyik helyszínét, a festői Torockót is. 

Ezt követően konferencia megrendezésére került sor június 

25-én, a VERITAS Történetkutató Intézettel együttműködésben a 

Szlovákia által 2003-ban elfogadott kárpótlási törvény diszkriminatív 
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rendelkezései kapcsán. A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) 2012-

től foglalkozik az üggyel, éppen itt volt tehát az ideje, hogy egy 

konferencia keretében a szélesebb közvélemény is részletes 

tájékoztatást kapjon. A konferenciát Csóti György, a KJI 

igazgatója és Marinovich Endre, a Veritas Történetkutató Intézet 

főigazgató-helyettese nyitotta meg. Antal Eszter, a KJI jogásza 

kiemelte, hogy az üggyel elsőként Korom Ágoston, egyetemi 

tanársegéd és Gyeney Laura, egyetemi docens, a KJI korábbi 

igazgatója ‒ mindketten uniós szakjogászok ‒ kezdtek el foglal-

kozni, majd az elmúlt években a KJI által megtett lépésekről 

beszélt. Horváth Attila, alkotmánybíró, jogtörténész előadásában 

a Benes dekrétumok jogi hátterét elemezte, Hollósi Gábor, a 

VERITAS Történetkutató Intézet kutatója a felvidéki magyarság 

jogfosztásának történeti hátteréről beszélt, Kurucz Mihály, az 

ELTE Agrárjogi Tanszékének vezetője előadásában az ingatlan-

jogi kérdésekre helyezte a hangsúlyt, külön kiemelve a 

telekkönyvek problematikáját. Korom Ágoston két előadást 

tartott: az elsőben az Európai Bizottság válaszait elemezte, a 

másodikban az egyéni igényérvényesítés uniós lehetőségeit 

mutatta be. Gyeney Laura a petíciós jogról és az Európai 

Ombudsman által biztosított jogérvényesítési lehetőségekről 

tartott előadást. A konferencián sajnos nem tudott részt venni 

Mészáros Anikó, Csáky Pál EP-képviselő jogi tanácsadója. 

Gondolatait Benda Vivien, a KJI munkatársa tolmácsolta. Ebben 

a kérdésnek a Petíciós Bizottság előtti alakulásáról számolt be. 

A nyár folyamán több szabadegyetemen, ifjúsági 

rendezvényen vettünk részt, így a Martosi Szabadegyetemen is 

július 4-én, ahol ,,Nemzetünk sorsa” címmel vett részt Csóti György 

egy kerekasztal-beszélgetésen Duray Miklóssal.  

Intézetünk egyik kiemelten fontos rendezvényét, a 

„Kisebbségvédelem Európában” elnevezésű nyári egyetemünket, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közös szervezésben idén július 

8. és 12. között tartottuk meg Martonvásáron. A vasárnapi 

regisztrációt és a résztvevők, valamint a szervezők bemutat-
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kozását követően a hétfői napon Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a rendezvényt, majd a 

szervező intézmények vezetői, Csóti György és Kántor Zoltán 

köszöntötték a hallgatókat. Elsőként Szabó Tibor, a település 

polgármestere, a Határon Túli Magyarok Hivatalának egykori 

vezetője tartott előadást az elmúlt 25 év nemzetpolitikai 

kérdéseiről, majd Martonvásárral ismerkedhettek meg a részt-

vevők. Délután Sógor Csaba, EP-képviselő tartott előadást, majd 

Varga Zs. András alkotmánybíró mutatta be a Velencei Bizottsá-

got és annak kisebbségvédelmi tevékenységét. Az előadásokat 

Botka Csaba, ügyvédjelölt zárta a délvidéki vagyonvisszaszár-

maztatások kérdésével. Ezt követően ,,Kisebb-ségvédelmi ki mit 

tud?”-on vettek részt a hallgatók.  

A keddi napot Varga Péter, az NPKI munkatársa nyitotta a 

Minority SafePackről tartott előadásával, majd Dabis Attila, a KJI 

munkatársa a Romániából való kitiltásáról, Fiala-Butora János, az 

MTA kutatója a felvidéki árnyékjelentésekről, Menyhárt 

Gabriella Éva, intézetünk nagyváradi partnere pedig az általa 

képviselt ügyekről adott elő. Este közösen énekeltek hallgatóink 

Maczkó Mária Prima Primissima Díjas népdalénekesnővel egy 

gasztronómiai bemutató kíséretében. 

Szerdán Budapestre utazott a csapat, ahol először a 

Parlamentet és a „Magyar törvényhozás 1000 éve” című kiállítást 

tekintették meg, majd az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában 

vettek részt az előadásokon. Először Bándi Gyula, a jövő 

nemzedékek szószólója, a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány 

kuratóriumának elnöke köszöntötte a hallgatókat, akit Kardos 

Gábor egyetemi oktató, kuratóriumi tag követett az Európa 

Tanács kisebbségvédelmi mechanizmusainak ismertetésével. 

Ebéd után Elek Zsófia, helyettes képviseletvezető az EBESZ 

kisebbségvédelmi tevékenységéről, majd Manzinger Krisztián, 

Európai Unió melletti diplomata a magyar nemzetpolitika uniós 
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mozgásteréről tartott előadást. Az előadásokat szabadprogram 

követte, majd vacsora után visszautaztunk Martonvásárra. 

Az utolsó napon Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és 

kommunikációs titkára ismertette a kárpátaljai magyarellenes 

cselekményeket és az aktuális helyzetet. Ezt követően a KJI 

partnere, Szigeti Enikő, a CEMO ügyvezető igazgatója a civil 

érdekérvényesítés lehetőségeit, formáit mutatta be, majd egy 

általa vezetett, diszkriminatív tankönyvüggyel kapcsolatos 

szimuláció következett. A hallgatók csoportokra bontva búj-

hattak a civil érdekérvényesítés szereplőinek bőrébe, így test-

közelből tapasztalhatták meg annak nehézségeit, gyakorlati 

buktatóit. Csóti György búcsúzott végül a hallgatóktól, kiknek 

munkáját emléklappal és könyvcsomaggal köszönte meg. A 

rendezvényt egy vidám hangulatú kvízest zárta. 

Ezt követően a Gombaszögi Nyári Táborban július 18-án 

,,Nemzetstratégia, nemzetpolitika és a kisebbségi jogok” címmel tartott 

fórumot Duray Miklós, akinek vendégei Gecse Géza és Csóti 

György voltak, majd a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborban 

július 26-án Intézetünk meghívott előadóit hallgathatta a 

közönség négy panelen keresztül, ahol volt szó a kisebbségi 

ügyek politikai porondon történő képviseletéről, megszólaltak a 

civil szféra szereplői, egyes peres ügyeket ellátó ügyvédek, 

valamint rövid betekintést kaphattak a résztvevők az elmúlt 

időszakban történt európai színtéren történő változásokba. Ezen 

a napon Csóti György sajtótájékoztatót tartott az igazságtalanul 

bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán ügyében. 

Az Alumni nyári egyetem ez évben ötödik alkalommal került 

megrendezésre, augusztus 5-9. között Torockón. A hétfői napon 

Csóti György köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta 

hivatalosan is a rendezvényt, majd beszámolt a KJI aktuális 

ügyeiről. Ezt követően Bedő Árpád, torockói házigazdánk 

mutatta be a település történetét. A KJI munkatársai, így Wágner 

Tamás a Minority Safepack polgári kezdeményezésről, Antal 

Eszter a diszkriminatív szlovák kárpótlási törvényről, Benda 
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Vivien pedig az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok és a 

kisebbségi jogok kapcsolatáról beszélt. Az utóbbi interaktív 

előadást Bándi Gyula munkássága inspirálta. Ebéd után 

intézetünk partnere, Szilágyi Miklós ügyvéd ismertette a 

vajdasági helyzetet, majd az előadások sorát Bedő Árpád zárta, a 

Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) működé-

sét bemutatva. Este a már megszokott vetélkedő várta a 

hallgatókat, majd ezt követően az egyes csoportok előadhatták a 

fenntarthatósági célok és a kisebbségi jogok közötti kapcsolat 

tekintetében felmerülő tapasztalataikat Benda Vivien vezetésével. 

Kedden először hallgatóink adhattak elő kisebbségvédelemmel 

kapcsolatos témákban, majd kolozsvári partnerünk, Kis Júlia, a 

Jogaink Egyesület elnöke mutatta be a szervezet tevékenységét, 

ezt követően interaktív vitát vezetett a hallgatók aktív részvétele 

mellett. A délután folyamán Dabis Attila videóbeszélgetés 

keretében ismertette a Romániából való kitiltásának történetét, 

melyet Wágner Tamás „A vajdasági magyarság politikai kronológiája 

1989-1999” című előadása követett.1 Ezután megtekintettük a 

torockói Néprajzi Múzeumot, ahol megismerhettük a település 

történetét, szokásait, hagyományait. Az előadások sorát Berczeli 

Gábor, a Robert Schuman Intézet igazgatója zárta az Európai 

Unió kisebbségvédelmi gyakorlatának ismertetésével. A vacsorát 

követően egy szórakoztató kvízesten mérhették össze tudásukat 

hallgatóink. Szerdán Asztalos Csaba, a romániai Országos 

Diszkriminációellenes Tanács elnöke mutatta be a diszkrimináció 

elméleti hátterét, az intézmény tevékenységét, különös tekintettel 

a magyar közösséget ért sérelmekre. Ezt követően Fábián Gyula 

ügyész, egyetemi oktató ismertette a román PBTK, valamint BTK 

kisebbségjogi előírásait és a tevékenysége során szerzett tapaszta-

latait. A délutáni szekcióban Péterfi Dénes jogász a közérthető 

magyar nyelvű jogi írások helyzetéről és az Erdélyi Jogász című 

                                                      
1 Lásd: Losoncz Márk-Rácz Krisztina (szerk.): A vajdasági magyarok politikai 
eszmetörténete és önszerveződése 1989-1999. Budapest: L'Harmattan. 2018. 
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folyóiratról tartott előadást, végül Hévízi Józsa a különböző 

európai autonómiák történetét mutatta be. Csóti György 

búcsúzott el a hallgatóktól az utolsó előadást követően, majd 

munkájukért emléklapot és a KJI kiadványait adta át nekik. 

Zenéléssel és közös énekléssel zártuk a nyári egyetemet, ahol 

Béres Merse, Németh László és Németh Péter erdélyi népdalokkal 

szórakoztatták a közönséget. Másnap néhány lelkes hallgató és a 

KJI csapata megmászta az 1168 méter magas Székelykőt, majd a 

torockószentgyörgyi várat is megtekintették.  

A nyári programok sorát a Joghallgatók Önképző Szervezete 

által rendezett nyári egyetem zárta augusztus 29-én, ahol 

bemutattuk tevékenységünket, majd egy önkéntes börze kereté-

ben adtunk bővebb felvilágosítást ügyeinkről. 

 

 

2018 ősz-tél 

 

Az ősz első hivatalos programjaként október 3-5. között 

meglátogattuk partnereinket Bellyén, Eszéken, Szabadkán, Magyar-

kanizsán, Temerinben, Óbecsén, Újvidéken.  

Ezt követően közös konferenciát rendezett a KJI és a 

VERITAS Történetkutató Intézet október 11-én „Ingatlanok 

restitúciója és visszaállamosítás Erdélyben a jogállamiság és az uniós jog 

tükrében" címen. Hátterében az a tény állt, hogy Románia még 

mindig nem szolgáltattatta vissza a kommunista időszakban 

jogellenesen elkobzott vagyonokat jogos tulajdonosaiknak. A 

rendezvényt Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet 

főigazgatója nyitotta meg, majd Csóti György köszöntője 

következett. Véleménye szerint a magyar nemzetpolitika háborús 

állapotban van két-három utódállam tekintetében. Romániában 

„köztes állapot" van, és a magyar nemzetiségűeket, illetve a 

történelmi egyházakat érintő restitúciós eljárás az egyik fő 

„csatatér" a két nemzet között. Antal Eszter elmondta, hogy az 

elmúlt időszak súlyosan jogsértő döntései, melyekben erdélyi 
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magyar arisztokrata családoknak már visszaadott ingatlant 

hajmeresztő indokokra hivatkozva államosít vissza Románia, 

arra engedte következtetni a KJI-t, hogy az állam 

igazságszolgáltatásán keresztül rendszerszintű jogsértést valósít 

meg, ezért döntöttek amellett, hogy petíciót fognak benyújtani az 

Európai Parlamentnek. Vincze Gábor történész rámutatott arra, 

hogy száz éve folyik az erdélyi magyarság tudatos elszegényítése, 

kezdve a magyar arisztokrácia és az egyházak földjeinek 

elvételével, amit a két világháború közti, formálisan 

többpártrendszerű demokrácia keretei között hajtottak végre. 

Horváth Attila a magántulajdont, mint emberi jog fontosságát 

hangsúlyozta, taglalva, hogy az utódállamok, így Románia is 

többféle módszerrel próbálták ellehetetleníteni a területén maradt 

magyarságot. Kurucz Mihály a román ingatlannyilvántartás 

történeti fejlődéséről beszélt: egyszerre több nyilvántartási 

rendszerre kell hivatkozni a restitúciós ügyekben, amelyek közt 

nehéz nyomon követni az ingatlanok sorsát. Korom Ágoston 

szerint a román bíróságok bizonyos ügyekben tendenciózusan 

figyelmen kívül hagynak bizonyítékokat, ami ellentétes az uniós 

joggal. Gyeney Laura, a PPKE-JÁK Európajogi Tanszékének 

docense a petíciós jog és az európai ombudsman intézményét, az 

ezek általi jogérvényesítés lehetőségeit, valamint a 

kötelezettségszegési eljárást mutatta be előadása során. Imre 

Miklós, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karának 

vezetője elmondta, hogy olyan sokszereplős, koncentrációt, 

alapos szervezést, sok időt és türelmet igénylő feladat a restitúció 

ügye, aminek a végállomása bizonyosan az Európai Unió Bírósá-

ga lesz, de a luxemburgi testülethez való eljutásig végig kell járni 

a stációkat. Kis Júlia kolozsvári ügyvéd a visszaszolgáltatási 

ügyek gyakorlatban tapasztalt nehézségeiről beszélt. A román 

bíróságok képesek felülvizsgálni tízéves ítéleteket is és 

semmisnek nyilvánítani, majd újra perelni. Az érintettek gyakran 

idős emberek, akik külföldön élnek, nehéz velük a kapcsolat-
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tartás, a határidők ugyanakkor rövidek és jogvesztők, a perek 

költségesek, nem vállalja mindenki. Ugron Béla, a restitúcióban 

érintett Ugron-család feje elmondta: ők első körben tíz hektárt 

kaptak vissza, majd perelniük kellett az önkormányzatot. 

Hangsúlyozta, Brassó megyében 1700 hektár erdővel tartoznak az 

Ugronoknak, de ha mindezt visszaadják, akkor gyakorlatilag 

megszűnik a Brassó megyei erdészeti hatóság, vele együtt az ott 

dolgozók munkahelye. Csinta Samu sepsiszentgyörgyi újságíró, 

aki két könyvet is írt a visszatelepülő erdélyi arisztokratákról, 

elmondta, hogy a restitúcióban érintett épületek a látványosak, az 

erdők, mezők azonban nem, ezekre kevesebb figyelem fordul.  A 

kastélyokat könnyen visszaadták, hogy ne a román államra 

omoljanak rá, az erdők, mezők és legelők visszaadása viszont már 

fáj az államnak. 

2018-ban is megszerveztük a PPKE JÁK Dísztermében 

rendszeres évvégi konferenciánkat, ezúttal november 22-23-án, 

mely a ,,Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében” címet viseli és 

amelyet Bándi Gyula és Csóti György nyitottak meg. Ezt 

követően Csóti György a Beke-Szőcs ügy részleteit mutatta be, 

majd Antal Eszter és Benda Vivien ismertették az intézet 2018. évi 

tevékenységét. Ezután Benda Vivien az európai polgári kezdemé-

nyezésről tartott előadást, Wágner Tamás a Minority SafePackről, 

majd Dabis Attila a nemzeti kisebbségi régióknak a kohéziós 

politika kialakítása során való figyelembevételét célzó európai 

polgári kezdeményezésről adott elő. Ezután Varga Zs. András a 

szuverenitás, identitás és autonómiák magyar közjogban való 

megjelenését mutatta be, majd Szili Katalin adott elő az őshonos 

kisebbségek európai helyzetéről. A délután folyamán Szigeti 

Enikő, az Intézet partnere, a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

2018-as tevékenységét mutatta be, majd az Advocacy Group for 

Freedom of Identity munkatársai, Bethlendi András és Ilyés Zsolt 

adtak elő nemzetközi kisebbségvédelmi kérdésekről, valamint az 

általuk képviselt bírósági ügyről. Ezt követően Imre Miklós és 

Korom Ágoston a Kárpát-medencei ingatlanrestitúció kérdéseiről 
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adott elő, majd Csáky Pál a KJI és az EP együttműködéséről, 

végül pedig Szalay Gábor a szlovákiai aktuális kisebbség-

védelemről. A második napon hagyomá-nyosan a KJI állandó 

partnerei, valamint jelenlegi és korábbi konkrét ügyeit, illetve 

dokumentációs tevékenységet ellátó partnerei tartottak előadást. 

Ennek keretében bemutatta többek között a fekete március 

eseményeit Kincses Előd, ismertette az aktuális délvidéki 

helyzetet Bozóki Antal, valamint bemutatta ,,Jogi fogalomtár” című 

könyvét Péterfi Dénes. 

November 24-én részt vettünk a Magyar Ifjúsági Konferencia 

Közgyűlésén, ahol bemutatkoztunk, majd ügyeinkbe a hallgatók 

rövid betekintést nyerhettek. 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet kezdettől fogva figyelemmel 

kíséri és támogatja a koncepciós perben elítélt, Beke Istvánt és Szőcs 

Zoltánt. A december 14-én megrendezett konferenciára is ennek 

fényében került sor a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében. 

Csóti György megnyitóját követően Szalay-Bobrovinczky 

Alexandra, főpolgármester-helyettes köszöntötte a hallgatóságot. 

Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott szerint csupán látszólag 

beszélhetünk két fiatalember sorsának a kérdéséről, valójában az 

egész eljárás az erdélyi magyarság megbélyegzéséről szól. Völner 

Pál, igazságügyi államtitkár a jogrendszer, a törvényes keretek 

figyelembevétele mellett elemezte, latolgatta az igazság-

szolgáltatás függetlenségének esélyét, a hatalmi ágak 

önállóságának kérdéseit.  

Beke Csilla, Beke István felesége a két fiatalemberrel 

történteket rémálomnak minősítette, mely eszement kitalációnak 

is tűnhetne, ha nem saját családja élte volna át mindezt. 

Köszönetét fejezte ki az anyaországi civilek, politikusok és a 

lakosság összefogása miatt. Szőcs Csongor, Zoltán testvére 

példátlanul súlyos jogsértésnek nevezte a történteket. Szerinte az 

ügy hátterében annak a mozgalomnak a tevékenysége állt, amit 

Zoltán és István alapított évekkel korábban, s melynek a magyar 
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nyelv ápolása, táborok szervezése, a nemzeti ünnepek meg-

ünneplése és a nehéz sorsú magyar családok megsegítése volt a 

célja.  

Grád András ügyvéd, aki Beke István és Szőcs Zoltán ügyét 

képviseli az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, előadásában 

hangsúlyozta, hogy céljuk az, hogy a nemzetközi bíróság 

marasztalja el Romániát ebben az ügyben. Szerinte erre jó esély 

mutatkozik, mivel az ügyészség a tárgyalás utolsó pillanataiban 

indítványozta a vád besorolásának megváltoztatását közösség 

elleni merényletre tett kísérletről terrorista cselekedetre, melyre a 

védelemnek nem volt lehetősége érdemben se felkészülni, se 

reagálni. Ez pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. 

cikkébe ütközik. 

Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás 

bizottságának elnöke elmondta, hogy a külhoni magyarok 

autonómiaigénye nem irányul senki ellen sem, hiszen számos 

példa mutatja, hogy ahol az megvalósult, ott tartós békét és 

prosperitást hozott.  

A konferencia utolsó előadójaként Deutsch Tamás, európai 

parlamenti képviselő szólalt fel, aki az ügy kapcsán elmondta, 

hogy tévedett akkor, amikor azt gondolta, hogy a kommunizmus 

elmúltával már nem lesznek többé politikai elítéltek. Előadását 

azzal zárta, hogy az elítéltek számíthatnak Magyarországra. 

Csóti György zárszavában elmondta, hogy a KJI célja, hogy 

az tisztességes eljárás követelményével ellentétesen elítélt két 

fiatalember visszanyerje szabadságukat, miután igazságot 

szolgáltattak az ügyükben. 

Végezetül, november 24-én részt vettünk a Magyar Ifjúsági 

Konferencia Közgyűlésén, ahol bemutatkoztunk, majd ügyeinkbe a 

hallgatók rövid betekintést nyerhettek. 

A fent bemutatott színes programokon, rendezvényeken, 

tudományos fórumokon túl Intézetünk folytatta a 

jogsegélyszolgálatokra és gyakorlati jogvédelemre fókuszáló 

tevékenységét is. 2018-ban 15 állandó partnerrel kötöttünk 
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jogsegélyszolgálati szerződést, összesen 29 teljesült konkrét peres 

ügyet, illetve projektet támogattunk, ezen felül 6 dokumentációra 

irányuló szerződést kötöttünk. Az általunk támogatott konkrét 

eljárások esetén például sérült a külhoni magyarság szimbólum-

használathoz való joga, a tisztességes eljárás követelménye, a 

személyi szabadsághoz való jog, gyülekezési jog, továbbá több 

esetben a nyelvi jogok valamely aspektusa, így például az 

oktatásban vagy a közigazgatásban történő anyanyelv-

használathoz való jog, hiányzott a kétnyelvű nyelvi tájkép. Ezen 

felül támogatást nyújtottunk az uniós polgárságból fakadó jogo-

sultságok diszkriminációmentes érvényre juttatása érdekében, 

továbbá állampolgársági ügyben is. Ezen ügyekhez tartozó 

eljárások különböző fórumok előtt zajlanak, így egyes esetekben 

nemzeti bírósági, közigazgatási vagy egyéb úton történik a 

jogérvényesítés, más esetekben az Európai Unió vagy valamely 

nemzetközi szervezet (leginkább az Európa Tanácshoz köthető 

strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága) 

intézményrendszerei által kínált lehetőséggel élünk. Bizonyos 

ügyekben a jogérvényesítés a fent említett fórumokon 

párhuzamosan vagy egymást követően zajlik. Az ügyek ezen 

tipizálás szerinti elosztását az 1. sz. diagramm szemlélteti.  

Ez évben munkánkat három gyakornok segítette Veres-

Kupán Hunor, Ömböli Réka és Vass Imola személyében, akiknek 

lehetősége nyílt bepillantani a jogvédelem egyes gyakorlati és 

elméleti kérdéseibe. 

A mozgalmas 2018-as évet zárva elmondhatjuk, hogy a 

jövőben is folytatni fogjuk nagy sikernek örvendő nyári 

egyetemeink és konferenciáink szervezését, továbbá törekszünk 

arra, hogy a már meglévő partnereinken túl új, érdeklődő 

jogvédőkkel vegyük fel a kapcsolatot külhoni honfitársaink 

jogvédelmének még szélesebb biztosítása érdekében. 
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Mellékletek 

 

 
Forrás: a KJI által támogatott ügyek alapján készített saját ábra. 
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1. sz. diagramm - A KJI 2018-as ügyeinek elosztása a 
jogérvényesítés szintjei szerint

Nemzeti fórumok előtti eljárások Európai Uniós fórumok előtti eljárások

Nemzetközi fórumok előtti eljárások Vegyes (több szinten történő jogérvényesítés)
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Bozóki Antal 

 

REHABILITÁCIÓ ÉS RESTITÚCIÓ SZERBIÁBAN 

TIZENKÉT ÉV TÁVLATÁBÓL - BAJ VAN NEM CSAK A 

TÖRVÉNYEK SZÖVEGÉVEL, DE AZ ALKALMAZÁSÁVAL 

IS 

 

 

A délvidéki/vajdasági magyar közösség második világháború 

utáni egyik legnagyobb problémája Csúrog, Zsablya és Mozsor 

magyar lakosságáról a kollektív háborús bűnösség pecsétjének 

levétele, valamint más településeken ártatlanul kivégzetteknek a 

háborús bűnösség terhétől való megszabadulása/megszabadí-

tása, az ezzel kapcsolatos rehabilitálások és a jogtalanul elkobzott 

vagyon visszaszerzése.1  

 

 

1. A történelmi előzményekről röviden 

 

A Megszállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek 

Feltárását Végző Bizottság az 1945. január 22-én kelt 2/45. számú 

szigorúan bizalmas határozatával2 a vajdasági Zsablyai járáshoz 

                                                      
1 A kivégzettek listáit tartalmazó könyvek, illetve a neveket tartalmazó listák, 
valamint a részletes internetes adatbázis elérhető a szerbiai igazságügyi 
minisztérium honlapján. Ezek különösen fontosak a bíróságok munkájához. A 
rehabilitálási eljárásokban használják ezeket, amelynek fontos része, hogy 
valakit ítélkezés nélkül végeztek ki. Szerbiában eddig 6000 embert 
rehabilitáltak. Az (1944. szeptember 12. utáni) összes áldozat és a tömegsírok 
listája az igazságügyi minisztérium honlapján található: http://www.komisija 
1944.mpravde.gov.rs/cr/articles/pocetna/, letöltve: 2019.03.14. Lásd még: 
Spasojević, V. Crnjanski: PRED VAMA SU KNJIGE STRELJANIH: Ozna planski 
ubila 35.000 ljudi u Srbiji! Novosti, 2017.03.01. Letöltés helye: www.novosti.rs, 
letöltés ideje: 2019.03.14., a magyar nyelvű fordításért lásd a szerző blogját: 
www.bozokiantal.blogspot.rs, letöltés ideje: 2019.03.14. 
2 Odluka / Határozat. Str. pov. br. 2/45 / Szig. biz, 2/45. 1945. január 22. Arhiv 
Vojvodine / Vajdasági Levéltár. Novi Sad / Újvidék. Hiteles másolat a szerző 
dokumentációjában.  
 

http://www.novosti.rs/
http://www.bozokiantal.blogspot.rs/
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tartozó Csúrog község valamennyi magyar és német nemzetiségű 

lakosát háborús bűnösnek nyilvánította.  

A következő napon, 1945. január 23-án, megkezdődött a 

csúrogi,3 január 28-án a zsablyai,4 majd április 18-án a mozsori 

magyarok exodusa,5 erőszakos kiköltöztetése lakóhelyükről, 

                                                      
3 A falunak 1910-ben 10 180 lakosa volt, ebből 7211 szerb és 2730 magyar 
nemzetiségű. A háború után, 1948-ban tartott összeírás szerint a lakosság 7929 
főt tett ki, ebből 7293 szerb, 193 magyar, a többi más nemzetiségű. A hiányzó 
magyarok közül 695 személyről van arra vonatkozó adat, hogy áldozatául esett 
a titói rendszer terrorjának: a faluban 1944. október dereka és 1945. január 23-a 
között végrehajtott mészárlásnak, majd a haláltáborban elszenvedetteknek. 
1945 januárjában ugyanis a falu teljes maradék magyarságát háborús bűnössé 
nyilvánították, és a 25 km-re levő Tiszaistvánfalva (Járek) német faluban 
kialakított haláltáborba deportálták őket. Még a templomukat és a temetőjüket 
is lerombolták. Hasonló sors érte Zsablya és Mozsor helység mintegy 2300 főt 
kitevő magyar lakosságát is. Forrás: A Magyar Szent Korona Országainak 1910. 
évi népszámlálása. Budapest, 1912, Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal 
880; Matuska Márton: A megtorlás napjai. Újvidék: Magyar Szó – Fórum. 1991, 
393.; Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? Temerin: A VMDP 
Történelmi Bizottsága. 2004, 242.; Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Óbecse: a 
szerző kiadása. 2007, 192. A legutóbbi (2011-es) népszámláláson 90 csúrogi, 85 
zsablyai és 14 mozsori vallotta magát magyarnak. 
4 1910-ben Zsablya 7993 lakosából 1722 magyar, 1074 német, 5080 szerb volt. A 
2011. évi népszámláláskor Zsablyának 9161 lakosa volt, ezek közül szerb 8672 
(90,35%), magyar pedig 80 (0,88). Lásd: Matuska i.m., 2004. 
5 Petrik Verona Legenda a bácskai magyarokról c. verses visszaemlékezése 
szerint Mozsoron (Mošorin) az 1940-es évek elejétől 1940 derekáig két razzia 
zajlott le, amelyeknek összesen mintegy 270 helybeli személy esett áldozatául. 
Az első 1942 januárjában volt, és néhány nap alatt befejeződött. Áldozatai 
majdnem kizárólag szerbek voltak, összesen 179-en. A vérengzés pedig a mi – 
magyarok – lelkünket nyomja. A kommunista hatalom adatai szerint 1941-ben 
a falunak 3458 szerb lakója volt, a negyvenkettőben lezajlott razziában közülük 
179 esett áldozatul, ám volt közöttük egy magyar asszony. Közülük tehát 
minden 19-20-ik odaveszett. Az 1944. október végétől 1945 tavaszáig tartó 
kivégzések adataink szerint 88 helybeli magyart veszejtettek el, továbbá volt 
közöttük egy szerb férfi is. Ugyancsak a kommunista rezsim szerint ez az 1944 
októberéig ott élő 656 magyar közül került ki, ami azt jelenti, hogy odaveszett 
minden 7-8-ik. A második razziában lemészároltak vagyona nyomban a 
likvidálásuk után ebek harmincadjára jutott. Miután 1945 tavaszán a falu 
megmaradt magyar lakosságát - név szerint fölsorolva őket - szintén háborús 
bűnössé nyilvánította egy tartományi bizottság, és valamennyiüket a járeki 
haláltáborba zárták, az ő vagyonuknak is ez lett a sorsa. Az is ide tartozik, hogy 
a magyar templomot is lerombolták, az egyházi és templomi dokumentumokat, 
kegytárgyakat pedig megsemmisítették. Lásd: Interjú Matuska Mártonnal: 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
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szülőföldjükről és táborba hurcolása, valamint az ingó és ingatlan 

vagyonuktól való megfosztása.6   

Megszállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntettei-

nek Feltárását Végző Országos Bizottság 1945. március 26-án kelt 

határozatával a Titeli Járáshoz tartozó Mozsor Község lakosait 

nemzeti hovatartozás alapján háborús bűnössé nyilvánította.7 

Titel lakosságát nem üldözték el, noha tömegirtás ott is zajlott,8 

mint ahogyan számos más délvidéki helységben is.  

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 58 évvel 

később, 2003. február 28-án Határozatot hozott a kollektív 

bűnösség eltörléséről, amelyben „kifejezte azon meggyőződését, hogy 

a Vajdaságban élő egyes nemzeti közösségekre a múltban igazságtalanul 

hárított kollektív bűnösség alóli feloldás a tolerancia szellemének és a 

Vajdaságban élő nemzeti közösségek kölcsönös megbecsülésének 

fejlesztését szolgálja”.9 

2006. április 17-én a Szerb Köztársaság Képviselőháza 

elfogadta az első, 9 szakaszos rehabilitálási törvényt.10  Ezt 

követte, több mint öt évvel később, a vagyon-visszaszármaztatási 

(ún. restitúciós) és kárpótlási törvény meghozatala, amire 2011. 

                                                      

Terebélyessé nőnek-e a mozsori fák? Magyar Szó, 2015. 11. 28. Letöltés helye: 
www.magyarszo.rs, letöltés ideje: 2019.03.14. 
6 A lakosság vagyonának elvétele 41 törvény és egyéb jogszabály alapján is 
történt. Ezek tételesen fel vannak sorolva a restitúciós ügynökség honlapján: 
Propisi o oduzimanju imovine / Vagyonelvételi jogszabályok: http://www. 
restitucija.gov.rs,  letöltés ideje: 2019.03.14. 
7 Odluka / Határozat. 1945. március 26. Arhiv Vojvodine / Vajdasági Levéltár. 
Novi Sad / Újvidék.  Hiteles másolat a szerző dokumentációjában.  
A határozat 285 mozsori, három titeli és két újvidéki lakos nevét is tételesen 
felsorolja, akik „háborús bűnök elkövetéséért, ezekre való bujtogatásért, illetve ilyen 
bűnök végrehajtásában való részvételért felelősek”, vagyis „háborús bűnösök”. (Hogy 
mi lett a sorsuk az a határozatból nem derül ki, de feltételezhető.) 
8 1910-ben Titel 5792 lakosából 1858 magyar, 1163 német, 2413 szerb volt. A 2011. 
évi népszámláláskor Titelnek 5294 lakosa volt, ezek közül szerb 4180 (70,91%), 
magyar pedig 582 (9,87). Forrás: Kecskés István: Titel. Magyar Szó 2015.11.21. 
9 Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 2003. március 24., LIX 
évfolyam 5. szám (1.) 65. oldal. 
10 Zakon o rehabilitaciji "Službeni glasnik RS", broj 33/2006. évi 33. sz. Törvény a 
rehabilitálásról. Forrás: www.stojkovic.co.rs/pdf/rehabil.pdf, letöltve: 2019.03. 
14. 
 

http://www.magyarszo.rs/
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
http://www.stojkovic.co.rs/pdf/rehabil.pdf
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szeptember 26-án került sor.11 Néhány hónappal később, 2011. 

december 5-én, a szerb képviselőház egy új, részletesebb (33 

szakaszból álló) törvénnyel helyettesítette a korábbi rehabilitálási 

törvényt.12  

A szerb parlament, további tíz évvel később, 2013. június 21-

én nyilatkozatot fogadott el a vajdasági magyar polgári lakosság 

ellen 1944-45-ben elkövetett gonosztettek elítéléséről, amelyben 

„a legerélyesebben elítélte a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 

1944-45-ben elkövetett azon aktusokat, amelyekkel meghatározott 

személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuktól 

vagy más jogaiktól bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül 

megfosztottak”.13 

Ezt a nyilatkozatot követte, 2014. év október 30-án a szerb 

kormány 3877. számú határozata.14 Ez a kormányhatározat, nem 

csak jogászi vélemények, hanem az indokolásának a szövege 

szerint is formálisan eltörölte ugyan a három község 

magyarjainak kollektív bűnösségét, de ennek alapján csak „csak a 

jövőre nézve állhat be jogkövetkezmény”,15 nem pedig visszamenőleg, 

                                                      
11 Zakon о vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Službeni glasnik RS / Törvény az 
elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról. Forrás: a Szerb 
Köztársaság (SZK) Hivatalos Közlönye: 72/2011., 108/2013., 142/2014 szám és 
88/2015 – AB. A törvény magyar nyelvű szövegét lásd a Magyar Nemzeti 
Tanács honlapjának dokumentumai közt: www.mnt.org.rs/dokumentumok, 
letöltve: 2019.03.14.  
12 Zakon o rehabilitaciji / Törvény a rehabilitálásról. Službeni glasnik RS / a SZK 
Hivatalos Közlönye, 92. szám, 2011.12.07., A rehabilitálási törvény magyar 
nyelvű szövegét úgyszintén lásd a Magyar Nemzeti Tanács honlapjának 
dokumentumai közt: www.mnt.org.rs/dokumentumok, letöltve: 2019.03.14. 
13 Deklaracija Narodne skupštine o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva 
u Vojvodini počinjenih 1944–1945. godine. „Službeni glasnik RS” / a SZK Hivatalos 
Közlönyének 2013. június 21-i 54. számában jelent meg (2274. 3.). 
14 Rešenje Vlade Republike Srbije 3877 /A Szerb Köztársaság Kormányának 3877-
es számú határozata. Megjelent a Službeni glasnik RS / a SZK Hivatalos 
Közlönye 2014. november 5-i 121. számában, a 3877-es szám alatt, 26-27. 
Bővebben lásd: Bozóki Antal: Megkésett, deklaratív határozat. Keskenyúton, 
2014.11.09. Letöltés helye: www.keskenyut.hu, letöltés ideje: 2019. 03. 14. 
15 A VMSZ kezdeményezésére a szerb kormány hatályon kívül helyezte Csúrog, 
Zsablya és Mozsor magyar lakosságának kollektív bűnösségéről szóló 
határozatokat. VMSZ, 2014.10.30. Letöltés helye: www.vmsz.org.rs, letöltés 
ideje: 2019. 03. 14. 

http://www.mnt.org.rs/dokumentumok
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok
http://www.keskenyut.hu/
http://www.vmsz.org.rs/
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az 1945. évi határozatok meghozataláig. Magyarán el is törölte 

meg nem is a három falu magyarjainak a kollektív bűnösségét.  

Ennek aztán a gyakorlatban számos negatív következ-

ménye van, mivel az érintetteknek, vagyis azoknak, akiket a 

kollektív bűnösségről hozott határozatok alapján fosztottak meg 

mindenüktől, továbbra is egyénileg kellett/kell lefolytatni a 

rehabilitálási eljárásokat, beleértve azokat is, akik akkor 

csecsemők vagy gyermekek voltak, csak a határozat alapján nem 

kapták vissza az elvett vagyonukat és nem részesültek kárpót-

lásban sem. Érdemében a határozat csupán deklaratív jellegű, 

lényegi változást nem hozott, azon kívül, hogy könnyítette azokat 

a rehabilitálási eljárásokat, amelyekben erre a határozatra 

hivatkoztak.  Olyan álláspontok is vannak, miszerint a jövőre való 

tekintettel a határozatokat nem hatályon kívül kellett volna 

helyezni, hanem „meg kellett volna semmisíteni, úgyhogy azoknak 

semmilyen jogi hatásköre, következménye ne lehessen az elmúlt évekre 

visszamenőleg”.16  

A délvidéki/magyarok rehabilitálási eljárásai tehát a 2006. 

évi egyszerűbb és a 2011. évi bonyolultabb törvény alapján 

bírósági eljárásokban történik. A 2006. évi törvény azért volt 

egyszerűbb, mert a nem peres eljárás szabályai alapján a 

kérelemről az eljárás lefolytatása után a területileg illetékes, akkor 

még kerületi bíróság háromtagú bírói tanácsa döntött (3-4. 

szakasz). 

A rehabilitálási eljárás a 2011. évi törvény alapján a felső 

bíróságok előtt folyik (10. szakasz), és amennyiben a felső 

ügyészség ellenzi a rehabilitálást, már pedig általában ellenzi, – 

mivel az értesülések szerint ilyen belső utasítás van – 

kontradiktórius eljárásban és a nyomozási elvek alapján történik 

(13-14. szakasz). A vagyonvisszaszármaztatás és a kárpótlás az 

                                                      
16 S. T. G.: Érdemi bocsánatkérést, tényleges rehabilitációt. Magyar Szó, 
2015.11.10. Letöltés helye: www.magyarszo.rs, letöltés ideje: 2016.03.20. 
 

http://www.magyarszo.rs/
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ugyancsak 2011. évi törvény alapján, közigazgatási eljárásban, a 

Restitúciós Ügynökség (Agencija za restutitciju)17 által folyik.  

A háborús bűnösség alapján elkobzott vagyon vissza-

származtatásának alapfeltétele a bírósági rehabilitálási eljárás 

sikeres, jogerős ítélettel való lezárása.  A rehabilitálási kérelmek 

benyújtására a törvényben megszabott idő 2016. december 15-

ével lezárult. A vagyonvisszaszármaztatási kérvények átadási 

határideje 2014. március 1-je volt.  (Eddig a határidőig át lehetett 

adni a vagyonvisszaszármaztatási kérelmeket azokban a 

rehabilitálási esetekben is, amelyekben az eljárás nem fejeződött 

be. Ezek lezárásig, a vagyonvisszaszármaztatási eljárás 

szünetel/szünetelt.) 

 

 

2. A törvények hozadéka 

 

Az első rehabilitálási törvény elfogadásától 12 év, míg a 

restitúciós törvény alkalmazásától számítva 7 év telt, ami 

elegendő lehetne annak összefoglalására, hogy a délvidéki 

magyar közösség számára mi is lett ezeknek a törvényeknek a 

hozadéka, az eredménye.  

Egy ilyen összegzés alapfeltétele, hogy megbízható 

adatokhoz jussunk arról, hogy számszerűleg hány fő rehabilitált 

délvidéki/vajdasági magyarról és mennyi már visszaadott 

ingatlanról beszélhetünk. Ismereteim szerint azonban sem a 

Délvidéken, sem Magyarországon nincsenek ilyen adatok. A 

magyar országgyűlésben a délvidéki rehabilitálások és restitúció 

– ismereteim szerint – az utóbbi időben csak a 2018. október 18-i 

képviselői kérdésre adott válaszban volt jelen, miszerint a 

Délvidéken „sikerült az elmúlt időszakban a legtöbb eredményt 

elérni”.18 Ez az állítás azonban egyetlen adattal sem lett 

alátámasztva. Ezt a Délvidéken úgy kommentálták, hogy 
                                                      
17 Forrás: www.restitucija.gov.rs, letöltés ideje: 2019.03.14. 
18 Miniszterelnökség. PAT 605/2 (2018), 2018. október 18. 
 

http://www.restitucija.gov.rs/


Bozóki Antal: Rehabilitáció és restitúció Szerbiában 

291 

„Budapestről nézve nincs gond a délvidéki vagyonvissza-

származtatással”.19 Pedig dehogy!  

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) a 2014. december 29-ei 3. 

rendes ülésén nem tűzte napirendre a Tari István tanácsnok által 

beterjesztett állásfoglalást az ominózus 3877-es határozatról.20 

Tari azt javasolta, hogy az MNT követelje, hogy a „szerb kormány 

módosítsa a 2014. október 30-i ülésén hozott határozatát olyan módon, 

hogy a két − 1945. január 22-ei és 1945. március 26-ai − ominózus 

határozatot keltezésük napjától fogva semmisítse meg, éspedig mindazon 

sérelmet szenvedett személyek tekintetében, akik ellen nem hoztak 

jogerős közigazgatási határozatot vagy bírósági ítéletet, illetve szabályos 

bírósági vagy közigazgatási eljárás során nem állapították meg, hogy 

háborús bűnt követtek el”.21  

Tari ugyancsak javasolta, hogy az MNT követelje, hogy „a 

szerb kormány javasolja az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és 

a kárpótlásról szóló törvény módosítását olyan módon, hogy nyisson új 

határidőt a visszaszármaztatási kérvények benyújtására, valamint a 

törvény 5. szakasza, 3. bekezdésének 3. pontjából ugyancsak törölje a 

kollektív bűnösség elvét, úgy pontosítva, hogy a vagyon 

visszaszármaztatására vagy kárpótlásra csak a háborús bűnök 

elkövetéséért elítélt személyek, illetve örököseik nem jogosultak”.22 

A VMSZ-es többségű MNT napirendre sem tűzte Tari 

javaslatait, azzal utasította ezt el, hogy „a 3877-es számú határozat 

nem általános jellegű jogi aktus, hanem egyedi jellegű, amelyet csak 

fellebbezéssel, közigazgatási perrel lehet elvitatni, orvosolni”.23 A 

kormányhatározat végén található jogorvoslati utasítás valóban 

úgy szól, hogy ellene „a kézbesítéstől számított 30 napon belül 

                                                      
19 R. P.: A magyar kormány szerint Budapestről nézve nincs gond a délvidéki 
vagyonvisszaszármaztatással. Délhír, 2018.10.25. Letöltés helye: 
www.delhir.info,  letöltés ideje: 2019.03.14. 
20 Napirendipont-javaslat a Magyar Nemzeti Tanács 3. rendes ülésére. Lásd: 
www.vmdk.org.rs, letöltés ideje: 2019.03.14. 
21 Uo.  
22 Uo. 
23 Magyar Nemzeti Tanács. Tari István, a Magyar Nemzeti Tanács tagja részére. 
Iratszám: MNT-002317/K/2014 – A/416/3, 2014. december 23. 

http://www.delhir.info/
http://www.vmdk.org.rs/
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közigazgatási per indítható a Közigazgatási Bírósághoz történő kereset 

benyújtásával”. Ez azonban nem akadályozta/akadályozhatta az 

MNT-t, hogy Tari javaslatait megvitassa és állást foglaljon ebben 

a közösségre nézve fontos kérdésben. Erre azonban már nem volt 

politikai akarat, ahogy közigazgatási per indítására sem.  

A 2018. október 18-ai országgyűlési információ szerint, „a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 májusától a Concordia 

Minoritatis Hungaricae szabadkai civil szervezeten keresztül ingyenes 

kárpótlási és rehabilitálási jogsegélyszolgálat működést biztosítja, 

amelyben 15 ügyvéd tevékenykedik. Vajdaság miden nagyobb magyar 

településén, Szabadkától, Temerinen át Újvidékig, számos lezáratlan 

ügyben még most is rendelkezésre állnak”.24 

Amennyiben ez az adat pontos, akkor ennek a szervezetnek 

lehetnének adatai arról, hogy hány konkrét rehabilitálási és 

restitúciós ügyben láttak, illetve látnak még el még ma is jogi 

képviseletet és milyen eredménnyel? Összességében hányan 

kérték a rehabilitálást és hány esetben fejeződtek be ezek 

sikeresen, illetve utasították el? Az ingatlanok esetében mennyien 

követelték vissza az elkobzott vagyont és milyen sikerrel? Milyen 

a visszaadott ingatlanok szerkezete és területe, épületek esetében 

azok száma és nagysága (településenként)?  Amennyiben ilyen 

adatok léteznek, úgy hasznos lenne, ha azokat a nyilvánosság is 

megismerhetné.  

A délvidéki magyar sajtó, mivel a VMSZ közvetett 

irányítása/befolyása alatt van, alig néhány kivételével, így a 

hatalom ellenőrzési szerepét nem valósítja meg és csak elvétve 

foglalkozott a délvidéki magyarság rehabilitálási és vagyon-

visszaszármaztatási ügyeivel, problémáival. A kivétel közé 

tartozik a VRTV magyar szerkesztősége, amely több alkalommal 

is vizsgálta ezeket a témákat. Legutóbb a Fókusz c. műsor 

szeptember 24-ei adásában.25  

                                                      
24 Miniszterelnökség. Lásd a 18-as jegyzetben. 
25 „Az állam akadályozza a vagyonvisszaszármaztatást?” című műsor teljességében 
megtekinthető a www.media.rtv.rs/sr_lat/fokuszban oldalon. Letöltés ideje: 
2018.09.25. 

http://bozokiantal.blogspot.com/2018/09/az-allam-akadalyozza-vagyon.html
http://www.media.rtv.rs/sr_lat/fokuszban
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A rehabilitálások sok esetben számos akadállyal nehezítve 

haladtak/vannak folyamatban – az eljárások hosszadalmasságát 

és költségeit nem is említve –, ami miatt sokan nem is vállalták az 

elindításukat. Az ügyészségek általában a rehabilitálást ellenző 

véleményükkel és az esetek többségében kedvező végzések elleni 

(nem ritkán többszöri) fellebbezésekkel akadályozták az eljárást.  

A bíróságok sem mindig alkalmazzák következetesen a 

jogszabályokat. Emellett a legtöbb esetben az ártatlanság 

bizonyítását is a kérelmezőkre hárítják. Bizonyítékot kellett 

beszerezni például arra vonatkozóan, hogy a kérelmező 

megjárta-e a járeki (gyűjtő)tábort, még akkor is, ha gyermek vagy 

csecsemő korában hurcolták el oda, és nem is mindenki őrizte 

meg a szabadulásakor kiadott iratot, hogy abba a helységbe 

vissza nem mehet, ahonnan elhurcolták.  Megtörtént az is, hogy 

azonos tényállások alapján eltérő végzéseket hoztak. 

A rehabilitálási törvény alkalmazása, mint az a 

Köztársasági Polgári Jogvédő/Ombudsman 2016. március 15-én 

jelentéséből is látszik,26 más akadályokba is ütközik, mint például 

a „kiemelt nyugdíjra/szolgálati időre” (22. szakasz) és a „külön 

pótlékra” (23. szakasz) való jogosultság elismer(tet)ése.27 A 

rehabilitálások számáról az egyetlen (általam) ismert adat az 

időközben elhunyt Tóth László újságírótól származik, aki maga is 

megjárta a járeki tábort. Tóth kutatása szerint, az újvidéki 

Felsőbíróságon „2011 novemberétől 2016 júniusának végéig 1389 per 

folyt a háborús bűnökkel vádoltak rehabilitálásával és az elvett vagyon 

visszaszármaztatásával kapcsolatban, ezek közül 1059 a konfiskált 

vagyonra vonatkozott. […] ’Tudod te, hogy a nagyapád mit követett 

                                                      
26 Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2015. godinu / A Polgári Jogvédő 
2015. évi rendes jelentése 237 (3.5.). Letöltés helye: www.ombudsman.rs, letöltés 
ideje: 2019.03.14. 
27 Lásd a szerző blogján a „Külön pótlék pedig nincs!” (2015.08.06-ai bejegyzés), 
illetve a „Rehabilitáltaknak nincs nyugdíjnövelés” c. írásokat (2015.07.14-ei 
bejegyzés).  
 

http://www.ombudsman.rs/
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el!’ – így fogadták az unokát, aki a nagyapja rehabilitálását akarta 

kérelmezni. És elállt ettől.”28   

Délvidéken összesen 6 felsőbíróság van (Nagybecskereken, 

Pancsován, Szabadkán, Zomborban, Szávaszentdemeteren és 

Újvidéken).29 Nem lenne tehát túl bonyolult beszerezni az 

adatokat, ha erre lenne vállalkozó. A Vagyon-visszaszármaztatási 

Ügynökség 2018 szeptemberi adatai szerint a vagyon-vissza-

származtatási törvény életbe lépése, vagyis 2011 óta 34.234 

hektárnyi földterületet származtatott vissza az állam a jogos 

tulajdonosoknak. A tulajdonosok mintegy 100.000 hektárnyi 

területet követelnek vissza, vagyis a területek két harmada még 

visszaszármaztatásra vár.30 

 

 

3. Jogi akadályok 

 

A restitúciós és a rehabilitálási törvény alkalmazásában számos 

jogi probléma is felmerült. Hiába hívtuk fel az előkészítésük 

idején a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti 

képviselőinek figyelmét a két törvény hiányosságaira és a magyar 

közösségre hátrányos rendelkezéseire. „Az utolsó vesszőig 

változatlanok maradtak”31 azok a szakaszok, amelyeket Igazság-

ügyi Minisztériummal „egyeztettek”.32 Hogy pontosan melyek 

ezek, azt nem tudjuk, azt viszont igen, hogy a párt képviselői 

megszavazták a törvényt.  

                                                      
28 Tot Laslo: Mađarska manjina u Srbiji / Magyar kisebbség Szerbiában. Letöltés 
helye: www.bozokiantal.blogspot.rs, letöltés ideje: 2016.07.27. 
29 Lásd: Pregled organizacije Viših sudova [A felsőbíróságok szervezetének 
áttekintése]. https://portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=46, letöltés ideje: 
2019.05.22 
30 Szerkesztőségi cikk: Az elkobzott szántóföldek harmada került csak vissza 
tulajdonosaikhoz. Szabad Magyar Szó, 2018.09.10. Letöltés helye: 
www.szabadmagyarszo.com, letöltés ideje: 2019.03.14. 
31 Pásztor Bálint: Lassú víz partot mos. A szerző blogja, 2011.11.25. Letöltés helye: 
www.pasztorbalint.rs, letöltés ideje: 2019.03.14. 
32 Uo.  
 

http://www.bozokiantal.blogspot.rs/
http://www.szabadmagyarszo.com/
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Az egyik képviselő, aki részt vett a törvény kidolgozásában 

és elfogadásában, így fogalmazott: „A rehabilitációs törvény 2011. 

december 5-i zárószavazásával megnyugtató módon zárult le a vagyon-

visszaszármaztatás és a rehabilitáció kérdéskörét szabályzó jogszabály-

csomag elfogadásának folyamata”.33 A gyakorlat azonban számos 

dologban ellentmond ennek az állításnak.  

Az ügyvédek olyan esetekről is beszámoltak, hogy jogerős 

bírósági rehabilitációs végzés meglétének dacára a Restitúciós 

Ügynökség – egyértelműen a hatáskörén kívül eső körülmény 

tekintetében magának vindikálva a mérlegelés jogát – a „megszálló 

erőkhöz tartozás” fogalmának sajátos értelmezése alapján utasítja 

el a vagyonvisszaszármaztatási kérelmeket, vagy „azokra a hét 

évtizedekkel ezelőtti katonai közigazgatási és államvédelmi dokumen-

tumokra hivatkozva, amelyek alapján a második világháborút követően 

megállapították a kérelmezőik felmenőinek bűnösségét.” 34 

A Vagyonvisszaszármaztatási Ügynökség tehát sorra 

bírálja felül a jogerős rehabilitációs bírósági ítéleteket, ami 

homlokegyenest ellentétes a jogállamiság alapelveivel, másrész-

ről mélyen igazságtalan a magyar közösséggel szemben, 

állapította meg a Magyar Mozgalom is, az Orbán Viktor magyar 

miniszterelnökhöz intézett 2017. december 19-i levelében.35  

Az állam nem mutatott hajlandóságot arra, hogy „ezeket az 

ügyeket gyorsan intézze, és mindenféle formális kifogást keresnek annak 

érdekében, hogy ne kelljen visszaszolgáltatni a természetben a 

földeket”.36 Az illetékes ügynökségben dolgozók „utasítást kaptak, 

hogy minden ügyben fellebbezniük kell”,37 hogy keresniük kell „a 

kákán is a csomót”.38 Így időt nyernek, az állam pedig tovább 

                                                      
33 A Vagyonvisszaszármaztatás, rehabilitáció. Új Esély, 2011.12. 15.  szám, 10-11.  
34 Például Tóth Imre: Rehabilitáció igen, kárpótlás mégsem? Családi Kör XXIX. 
évfolyam 6. szám, 2018.02.08. 
35 Lásd a Magyar Mozgalom honlapján a hírfolyam 2017.12-19-ei bejegyzését "a 
nemzeti tanácsokról és a vagyonvisszaszármaztatásról" címmel. Letöltés helye: 
www.magyarmozgalom.rs, letöltés ideje: 2019.03.14.  
36 Lásd a 25-ös jegyzetben említett műsort, illetve írást. 
37 Uo. 
38 Uo. 
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használhatja a földeket, mert azok csak később kerülhetnek vissza 

jogos tulajdonosukhoz – fogalmazott az egyik ügyvéd.39  

Az ügyvédi vélemények szerint, a jogerősen rehabilitált 

személyek kérelmének elutasítása a Vagyonvisszaszármaztatási 

Ügynökség részéről ellentétben van a törvénnyel: Az Ügynökség 

– mint a szerb kormány közigazgatási szerve – nem illetékes a 

bíróságok rehabilitálási végzéseit felülvizsgálni.40 Ha a 

fellebbezések alatt álló ügyekben a szerb Igazságügyi Minisz-

térium (másodfokon) megerősíti az elutasító határozatokat, a 

közigazgatási bíróságoknál peres eljárásban kell megsemmisíteni 

azokat. 

A vagyonvisszaszármaztatással kapcsolatban újabban 

három fejlemény is van. Az első kedvező, ugyanis a szerb 

kormány április 5-én meghozta a – régóta várt – rendeletet 

azokról a kritériumokról, amelyek alapján meghatározzák az 

elkobzott mezőgazdasági és erdőterületek helyett visszaadásra 

kerülő parcellák nagyságát.41  A rendelet értelmében azokban az 

esetekben, amikor az elkobzott terület visszaszármaztatása nem 

lehetséges, a földet a „szubsztitúciós modell” szerint adják vissza, 

vagyis másik, megközelítőleg ugyan olyan értékű parcella 

formájában.  

A mindössze négy szakaszból álló, a Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönyének 2018. április 13-ai 29. számában közölt és 

április 21-étől már alkalmazásba került – 110-12919/2017. számú 

rendelet azokra az állami tulajdonban lévő földek „azon kataszteri 

községekben visszaadására vonatkozik, amelyekben az elvétel után 

elvégezték a tagosítást), illetve a határrendezést”. E mellett, 

„meghatározza a kritériumokat azoknak a mezőgazdasági és 

                                                      
39 Uo. 
40 Lásd Tóth Imre írásában is (34-es jegyzet). 
41 УРЕДБA о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског 
земљишта у поступку враћања одузете имовине / Rendeletet az elkobzott 
mezőgazdasági és erdőterületek helyett visszaadásra kerülő parcellák 
nagyságát meghatározó kritériumokról. "Службени гласник РС" / Hivatalos 
Közlöny, 29. szám, 2018.04.13. 
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erdőterületek esetében is, amelyek nem kerülnek visszaadásra”.  

Szakmai vélemények szerint, a rendelet „meggyorsítja a 

restitúciót”.42 A szerb állam eddig mintegy 25 ezer hektár 

mezőgazdasági földterületet származtatott vissza a háború előtti 

tulajdonosok örököseinek, a rendelet alkalmazásával mintegy 70 

ezer hektár kerülhet visszaadásra. Az örökösök teljes követése 

közel 100 ezer hektár mezőgazdasági földterület – közölte a 

VRTV.43  

A második – sajnos kedvezőtlen – körülmény, hogy „a 

Pénzügyminisztérium még nem határozta meg azt a szorzószámot, 

amelynek segítségével kiszámítják majd, mekkora összeggel kártalanítják 

azokat, akiknek a vagyonát elkobozták a második világháború után”.44 A 

kötvényekkel való kárpótlást decemberben kellene megkezdeni, 

erre az idei költségvetésben kétmilliárd dinárt irányoztak elő – 

nyilatkozták a Beta hírügynökségnek a Pénzügyminisztérium-

ban. Mint mondták, most elemzik a Restitúciós Ügynökségtől 

kapott adatokat, hogy ezek alapján megállapítsák a reális 

kárpótlási szorzószámot. 

A restitúciós törvény szerint azokat az egykori 

tulajdonosokat vagy utódokat, akiknek a vagyonát nem tudják 

természetben visszaszármaztatni, összesen kétmilliárd euróval 

kártalanítják 12 évre szóló államkötvények formájában, évi 2 

százalékos kamattal. Egy-egy személynek legfeljebb 500.000 eurót 

fizethetnek ki, a vagyon piaci értékére való tekintet nélkül. Mile 

                                                      
42 Szerkesztőségi cikk: Nova uredba ubrzava restituciju / Az új rendelet 
meggyorsítja a restitúciót. AgroNews, 2018.04.16. Letöltés helye:  
www.agronews.rs,  letöltés ideje: 2019.03.14. 
43 Szerkesztőségi cikk: UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE 
POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU 
VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE: U situacijama gde nije moguće sprovesti klasičan 
vid restitucije, zemlja će biti vraćena po modelu supstitucije. tj. dodeljivanja drugih, 
približno vrednih parcela. Paragraf, 2018.04.30. Letöltés helye: www.parapgraf.rs, 
letöltés ideje: 2019.03.14. 
44 Szerkesztőségi cikk: Még a kárpótlási szorzószámot sem határozták meg. 
Magyar Szó, 2018.03.27. Letöltés helye: www.magyarszo.rs, letöltés ideje: 
2019.03.14. 
 

http://www.agronews.rs/
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Antić, a Restitúciós Háló koordinátora elmondta: a költség-

vetésben nincs elegendő pénz a kártérítésre. Erre az idén 160 

millió euró kellett volna, de csak 16 milliót, azaz 2 milliárd dinárt 

tudtak elkülöníteni.45 

A harmadik – szintén kedvezőtlen – fejlemény, miszerint a 

szerb állampolgársággal nem rendelkező – magyar állampolgár-

ságú kérelmezők esetében pedig „még mindig nem dőlt el, hogy 

jogosultak-e egyáltalán a vagyonvisszaszármaztatásra – figyelemmel a 

törvények arra a rendelkezésére, hogy a vagyon-visszaszármaztatásra 

azon külföldi kérelmezők jogosultak, akiknél a honosság szerinti 

állammal viszonosság áll fönt”.46 Ez miatt a magyar állampolgárok 

ügyet többnyire elő sem veszik.  

A volt Jugoszlávia és Magyarország 1956-ban, a két ország 

között függőben lévő pénzügyi és gazdasági kérdések tárgyában 

kötött államközi egyezménnyel,47 mind az államok, mind 

állampolgáraik nevében kölcsönösen kiegyenlítettnek tekintették 

mindazokat a, többek között pénzkifizetésre vonatkozó jogokat, 

amelyek 1955. január 1-je előtt keletkeztek. Ez most állítólag 

jogalapját képezné a magyar állampolgárságú ügyfelek kérel-

meinek elutasítására. 

 

Az idézett egyezmény legfontosabb (1.) cikkének teljes szövege: 

 

(1) A Szerződő Felek, mind a magunk, mind jogi személyeik és 

állampolgáraik nevében kölcsönösen kiegyenlítetteknek tekintik 

mindazokat a pénzfizetésre, áruszállításra és egyéb 

szolgáltatásokra vonatkozó jogokat, követeléseket és igényeket, 

amelyek a másik Szerződő Féllel, annak jogi személyeivel, 

                                                      
45 Uo.  
46 Lásd Tóth Imre írásában is (33-es jegyzet). 
47 Ureba o rafifikaciji Sporazuma o regulisanju nerešenih finansijskih i privrednih 
pitanja između Jugoslacvije i Mađarske / Rendelet a Jugoszgoszlávia és 
Magyarország közötti megoldatlan pénzügyi kérdések rendezéséről szóló 
egyezmény ratifikálásától]. Меđunarodni ugovori Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije, Sveska br. 73, godina 1957. 22-23 / A Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság nemzetközi szerződései, 73. füzet, 1957 év 22-23. 
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valamint állampolgáraival szemben 1955. január hó 1. napja előtt 

bármilyen jogcímen keletkeztek.  

 

(2) Az első bekezdés rendelkezései nem terjednek ki: 

 

a) azokra a jogokra, követelésekre és igényekre, amelyek a 

Szerződő Felek állampolgárait a másik Szerződő Fél 

állampolgáraival szemben polgári, jogi jogviszonyból 

megilletik; 

b) Azokra a jogokra, követelésekre és igényekre, amelyek a 

Szerződő Feleknek a másik Szerződő Fél állampolgárait az e 

területen székelő jogi személyekkel szemben polgári 

jogviszonyból kifolyólag illetik vagy terhelik, valamint 

ezeknek az állampolgároknak a köztartozására; 

c) Az irodalmi és művészeti szerzői jogra és az azon alapuló 

követelésekre és igényekre. 

 

Ennek az államközi egyezménynek az alapján – a véleményem 

szerint – semmiképpen nem lehet elutasítani az elkobzott vagyon 

jelenleg magyar állampolgárságú örököseitől az őket megillető 

javak visszaszármaztatását. Az egyezmény erre egyáltalán nem 

vonatkozik, ezt egy szóval nem említi! Az ilyen végzések ellen 

minden esetben jogorvoslattal élni kell! 

A jelenleg „szerb állampolgársággal nem rendelkező – magyar 

állampolgárságú kérelmezők esetében” arra kellene hivatkozni, hogy 

azok, akiktől elkobozták annak idején az ingatlanokat, abban az 

időben igenis jugoszláv/szerb állampolgárok voltak. Ezt 

okiratokkal, például születési anyakönyvi kivonattal vagy egyéb 

korabeli dokumentummal is bizonyítani lehet. A károsultak szerb 

állampolgárságának megszűnése nincsen kihatással a vagyon 

visszakövetelési jogra. 

Olyan ügyekről is beszámoltak, hogy az Ügynökség 

Magyarország esetében elvitatja azt is, hogy a természetbeni 

vagyonvisszaszármaztatáshoz (és akár a kárpótláshoz) való jog 

tekintetében fennállt-e a reciprocitás. Akadályokkal szembe-
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sülnek a termőföld természetbeni visszaadását várók is.  Az egyik 

örökös a visszaszármaztatási eljárás során tapasztalt sérelmeit így 

fogalmazta meg:48 

 

„A nagyapámat, 42 másik magyarral együtt ’elvitték’ a 

partizánok, úgy mondták akkor, hogy munkaszolgálatra, sohasem 

tért vissza családjához, háborús bűnösnek minősítették, 

kivégezték. 2013-ban eljárást indítottam a rehabilitálása céljából, 

első fokon a bíróság jóvá is hagyta, de az ügyészség fellebbezett, és 

az Újvidéki Felsőbíróság másodfokon elvetette a rehabilitációs 

kérelmemet, pedig egyetlenegy terhelő bizonyíték sem volt arra 

vonatkozóan, hogy a nagyapám bármilyen bűntettet elkövetett 

volna. Ettől függetlenül maradt a bélyeg, rajta is és a családunkon 

is. Ez a tény természetesen kihatással volt arra is, hogy azonnal 

megszakították a restitúciós eljárást, amit ugyancsak én 

indítottam meg elkobzott vagyonának a kárpótlása végett. Erre az 

első sérelemre nem reagáltam, mert gondoltam, egyedül vagyok az 

esetemmel, de később megismerkedtem emberekkel, akik hasonló 

helyzetben vannak, és hivatalosan is kezdeményezték ügyük 

intézését, de nem jártak sikerrel, visszautasították a rehabilitációs 

folyamodványukat.  

A másik, sérelem, ami az előzőnél drasztikusabb: 

dédöregapámtól, többek között 27 kataszteri hold első osztályú 

termőföldet koboztak el 1946-ban, ennyit tudunk dokumentumok-

kal bizonyítani, amit tizenhét éven át gyűjtöttünk, most pedig 

negyedosztályú, megművelésre alkalmatlan, ingoványos földdel 

akarnak kárpótolni bennünket! Emiatt tiltakoztam, írtam a 

Vagyonvisszaszármaztatási Ügynökség igazgatójának, de 

visszautasítottak, azzal a magyarázattal, hogy esetemben 

semmilyen jogsértés nem történt. Ezen jogsértés sem egyedülálló, 

most veszik el tőlem és több ezer magyar családtól másodszor és 

véglegesen az ősi vagyonunkat!” 

 

                                                      
48 Ahogy arról a szerző birtokában lévő eredeti dokumentum tanúskodik. 
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Összegzésben elmondható, hogy a magyarok ismét vesztesei 

ennek az eljárásnak. Egyszer, amikor elkobozták a vagyonukat, 

másodszor amikor kihagyták őket a magánosításból és 

harmadszor a vagyonvisszaszármaztatás ellehetetlenítésével. 

Úgy egyének, úgy történelmi magyar egyházak szempontjából – 

értékelte Csonka Áron tartományi képviselő.49  

Milan Uzelac, a szabadkai Vagyonvisszaszármaztatási 

Egyesület Igazgató Bizottságának elnöke szerint „csak az Európai 

Unió követelései miatt bonyolítana le Szerbia egyre több vagyon-

visszaszármaztatási ügyet, és nem a több évtizedes igazságtalanság 

helyreállítása végett, amit a második világháború után követtek el”. 

Uzelac a Vajdasági Televíziónak elmondta: a restitúciós törvény 

a gyakorlatban rossznak minősült, a benne foglaltak végrehajtá-

sára pedig nincs meg a politikai akarat.50 

 

 

Végszó 

 

Mindebből az derül ki, hogy nem csak a rehabilitálási és a 

restitúciós törvény szövegével van baj, hanem az alkalmazásával 

is. Ez ismételten időszerűsíti egy független délvidéki magyar 

érdekvédelmi civil szervezet létrehozását és felkészítését a 

hatékony érdekvédelemre, úgy Szerbiában, mint külföldön. 

Végezetül javasolom egy tényfeltáró (szak)bizottság 

létrehozását, amely ‒ az eddig tapasztalatok és még begyűjtésre 

váró anyagok, illetve adatok alapján ‒ átfogó jelentést készítene a 

délvidéki rehabilitálások és vagyonvisszaszármaztatási eljárások 

eredményeiről, valamint javaslatokat tenne az észlelt problémák 

megnyugtató rendezésére, a hatékony jogvédelem biztosítására. 

Legalább ennyivel tartozunk az áldozatoknak.  

                                                      
49 Vagyonvisszaszármaztatás: válasz olvasói levélre. Letöltés helye: 
www.csonkaaron.blogspot.rs, letöltés ideje: 2017.01.27. 
50 Szerkesztőségi cikk: Uzelac: Még nagyobb igazságtalanság ér bennünket, mint 
amikor a vagyonainkat elkobozták. Szabad Magyar Szó, 2018.02.14. Letöltés 
helye: www.szabadmagyarszo.com, letöltés ideje: 2019.03.14. 

http://bozokiantal.blogspot.rs/2017/03/vagyon-visszaszarmaztatas-valasz.html
https://szabadmagyarszo.com/author/szmsz/
http://www.szabadmagyarszo.com/
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Buckó György 

 

AZ ÚJVIDÉKI JOGI KAR ESETE 

 

 

A per előzményei és a keresetlevél 

 

2014. december 2-án a felperes Vajdasági Magyar Diákok 

Szövetsége (továbbiakban: VAMADISZ) keresetet adott át az 

Újvidéki Felső Bíróságon az alperes Újvidéki Jogi Kar ellen. 

Felperes keresetében előadta, hogy az alperes a 2015/2016-os 

tanévben elutasította a felvételi vizsga magyar nyelven történő 

megszervezését azon feltételek szerint, amelyeket előírt a 6-2/15 

ügyszámú Vajdasági Tartományi Képviselőtestületi Határozat 

2015.04.08-án,1 valamint amit részletesen szabályozott a 

Tartományi Képviselőtestület 612-88/2015 ügyszámú 2015.06.24-

én kelt Utasítása is.2 

Keresetében a felperes azt kérte, hogy a bíróság állapítsa 

meg, hogy az alperes a fenti lépésével hátrányosan különböztette 

meg a magyar nemzeti kisebbség tagjait akik magyar felvételi 

vizsgát kívántak tenni,  a Hátrányos megkülönböztetés tilalmáról 

szóló törvény rendelkezései értelmében, Továbbá, hogy a bíróság 

rendelje el ezen hátrányos megkülönböztetés megismétlésének 

tilalmát, valamint kötelezze az alperest, hogy a 2016/2017-os 

tanévtől kezdve szervezze meg a felvételi vizsgát magyar 

nyelven. Végezetül azt is kérte, hogy a felperes tegye közzé az 

ítéletet a „Magyar Szó”, valamint a „Dnevnik” napilapokban és 

fizesse ki a perköltségeket. 

 

 

 

 

                                                      
1 A Vajdasági Autonóm Tartomány (VAT) Hivatalos lap 14/2015. 
2 VAT Hivatalos lap 27/2015. 
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A peres keresetben hivatkozott jogforrások 

 

- A Szerb Köztársaság Alkotmányának 14. szakasz 2. 

bekezdése, valamint a 21. szakasz 3. bekezdése, melyek 

kimondják, hogy az állam garantálja a nemzeti kisebbségek 

jogainak érvényesítését, valamint előírja a közvetlen, illetve 

közvetett hátrányos megkülönböztetés tilalmát. 

- Az ENSZ 1960-ban elfogadott, az oktatásban alkalmazott 

megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló Egyezményé-

nek 1. szakaszának 1. bekezdése, ami meghatározza az 

oktatási diszkrimináció fogalmát  

- Az ENSZ 1992-ben elfogadott, a nemzeti vagy etnikai, 

vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól 

szóló Nyilatkozata, amelyben az 1. és 2. szakaszok előírják 

az állam azon kötelezettségét, hogy védje a kisebbségek 

létezését és identitását, valamint, hogy törvényeket és 

egyéb rendelkezéseket fogadjanak el e célok megvalósítása 

érdekében 

- Az Európa Tanács 1995-ben elfogadott, a Nemzeti 

Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményének 10. 

szakasz 2. bekezdése, mely előírja azt, hogy amennyiben a 

nemzeti kisebbségek tagjai azt kérik, az egyezményt aláíró 

államoknak törekedniük kell a kisebbségi nyelvhasználat 

biztosítására, továbbá a 12. szakasz 3. bekezdése, mely 

előírja, hogy az államok azon kötelezettségét, hogy a 

nemzeti kisebbségek tagjai részére egyenlő oktatási 

feltételeket biztosítson. 

- A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának a 

7. szakasz 2. és 3. bekezdése, mely kiköti, hogy a tag-

országok azon kötelezettségét, hogy iktassanak ki minden 

olyan rendelkezést, ami indokolatlanul veszélyezteti, 

kizárja, korlátozza vagy hátrányosan kezeli a regionális 

vagy kisebbségi nyelvhasználatot, továbbá a 10. szakasz 4. 
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bekezdése, mely utal a fordítások és tolmácsolások 

kötelezettségére is. 

- Az EBESZ 1996-ben elfogadott, a nemzeti kisebbségek 

oktatási jogairól szóló hágai ajánlása, ami a 

preambulumában abból a feltételezésből indul ki, hogy a 

kisebbségek jogainak meglevő szintje az emberi jogok 

részét képezik, továbbá tiltja a hátrányos megkülön-

böztetést. 

- A hátrányos megkülönböztetésről szóló törvény 4. 

szakasza,3 mely előírja, hogy mindenkit megillet az egyenlő 

jogállás és jogainak egyenlő védelme, a 19. szakasz 1. és 2. 

bekezdése előírja, hogy garantált az iskolás kor előtti, az 

elemi, közép és felsőfokú oktatás és szakmai továbbképzés 

egyenlő feltételek mellett. Emellett a 19. szakasz 1.és 2. 

bekezdése, illetve a 24. szakasz 1. bekezdése előírja a 

nemzeti kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének 

tilalmát. 

- A Szerbia és Magyarország között megkötött Egyezmény a 

Szerbiában és Montenegróban elő magyar nemzeti kisebb-

ség, valamint a Magyar Köztársaságban elő szerb kisebbség 

védelméről,4 mely előírja az aláíró tagországok azon 

kötelezettségét, hogy minden szinten támogassák a 

kisebbségi nyelven történő oktatást. 

- A 2015.04.08-án kelt 6-2/15 ügyszámú Vajdasági 

Tartományi Képviselőtestületi Határozat,5 valamint a 

Tartományi Képviselő-testület 612-88/2015 ügyszámú 

2015.06.24-én kelt Utasítása,6 a nemzeti kisebbségek jogai-

nak érvényesítésére irányuló törekvések megtestesítője, 

amely összhangban van az Alkotmánnyal, a törvénnyel, a 

ratifikált nemzetközi szerződésekkel, valamint a nemzet-

közi jog általános érvényű szabályaival. 

                                                      
3 SZK Hivatalos lap 22/2009. 
4 Szerbia és Montenegró Hivatalos lap- Nemzetközi szerződések 14/2004. 
5 VAT Hivatalos lap 14/2015 
6 VAT Hivatalos lap 27/2015 
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Az elsőfokú ítélet 

 

Az Újvidéki Felső Bíróság P. 396/2015 ügyszámú 2017.04.13-án 

kelt elsőfokú ítéletével elutasította felperes keresetét teljes 

egészében és kötelezte az alperest a perköltségek kifizetésére. Az 

ítélet indokolása részletesen kifejti a bíróság azon véleményét, 

hogy nem bizonyított az, hogy hátrányos megkülönböztetés 

történt, mert egyetlen diák sem tett erre irányuló kifogást és az 

sem bizonyított, hogy ezáltal valaki elállt a felvételi vizsgától, 

továbbá az sem, hogy emiatt valakinek nem sikerült volna az 

egyetemi felvételi. 

Az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Gz 2733/17 ügyszámú 

2017.08.24-én kelt ítélete helyt adott felperes keresetének és 

hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, valamint visszautalta 

az ügyet új elsőfokú tárgyalás megtartására. Az Újvidéki Felső 

Bíróság P. 371/17 ügyszám alatt 2017.10.20-án új elsőfokú ítéletet 

hozott, amelyben ismét elutasította a kereseti kérelmet. Az 

Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Gz 207/18 ügyszám alatt 

2018.03.22-én kelt ítélete helyt adott felperes fellebbezésének és 

megváltoztatta az elsőfokú ítéletet teljes egészében. 

Megállapította, hogy alperes azáltal, hogy elutasította a 2015/16-

os, 2016/17-es, valamint a 2017/18-as tanévekben a felvételi 

vizsga magyar nyelven történő megszervezését, hátrányos 

megkülönböztetést követett el, és megtiltotta az alperesnek, hogy 

a jövőben megismételje ezt. Továbbá kötelezte alperest, hogy a 

2018/19-es tanévben és a jövőben tegye lehetővé a magyar 

nemzeti kisebbség tagjai számára a magyar nyelven történő 

felvételi vizsgát, azon feltételek szerint, ahogy azt a fent említett 

Tartományi Határozat előírja, valamint kötelezte alperest az ítélet 

megjelentetésére a „Magyar Szó” és „Dnevik” napilapokban és 

kötelezte a perköltségek kifizetésére is. 

A Legfelső Bíróság Rev. 3807/2018 ügyszámú 2018.07.12-én 

kelt ítéletével elutasította alperes felülvizsgálati kérelmét teljes 

egészében. 2018.05.31-én felperes ismét peres keresetet adott át az 
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Újvidéki Felső Bíróságon az alperes Újvidéki Jogi Kar ellen, 

melyben előadta, hogy alperes a fent említett bírósági ítéletek 

után meghozta 2018.05.07-én a 0101-1/3 ügyszámú Felvételi 

vizsgáról szóló Szabályzatát. Habár az új szabályzat lehetőséget 

biztosít a magyar nyelvű felvételi vizsgára, viszont a 3. és 4. 

szakasz előírja azt is, hogy a magyar nyelven felvételiző 

diákoknak a felvételi vizsga után szerb nyelvből szóbeli és írásbeli 

B2-es szintű nyelvvizsgát is le kell tenniük, ami a szerb diákokra 

ugyanakkor nem vonatkozik. 

A felperes keresetében továbbá kérte a hátrányos 

megkülönböztetés tényének megállapítását, illetve ismétlésének 

tilalmát, továbbá kötelezze alperest, hogy a 2018/2019-es tanévtől 

kezdve az alperes szervezze meg a felvételi vizsgát magyar 

nyelven külön szóbeli és írásbeli nyelvvizsga előírása nélkül. 

Végezetül azt is kérte, hogy az alperes tegye közzé az ítéletet a 

„Magyar Szó”, valamint a „Dnevnik” napilapokban és fizesse ki a 

perköltségeket. 

Ezt követően az Újvidéki Felső Bíróság P. 2161/2018 

ügyszám alatt 2018.10.30-án elsőfokú ítéletet hozott. Megállapí-

totta, hogy a hátrányos megkülönböztetésre ismét sor került, 

megtiltotta újra a hátrányos megkülönböztetés megismétlését, de 

elutasította a kereset azon részét amelyben felperes kérte a 

nyelvvizsga nélküli felvételi vizsga lehetőségét. Végezetül 

kötelezte az alperest az ítélet megjelentetésére és a perköltségek 

kifizetésére is. 

Az ítélet indokolásában az áll, hogy az alperes 

illetékességébe tartozik a diákok nyelvi ismereteinek ellenőrzése, 

és önmagában véve nem minősül hátrányos megkülönbözte-

tésnek a nyelvvizsga bevezetése. Ugyanakkor gyakorlatilag 

„tanácsot” adott az alperesnek amikor azt fejtegeti, hogy a 

nyelvvizsgát olyan módon kellene megszervezni, hogy az 

kötelező legyen a szerb diákok számára is, mivel akkor biztosított 

a szerb és magyar diákok közötti esélyegyenlőség.  
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Felperes ismét fellebbezést adott át az elsőfokú ítélet ellen. 

Ezt követően az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Gz 327/19 

ügyszám alatt 2019.02.14-én ítéletet hozott az Újvidéki Felső 

Bíróság P. 2161/2018 ügyszámú, 2018.10.30-án kelt elsőfokú 

ítélete ellen benyújtott fellebbezések ügyében. A peres felek 

fellebbezéseit elutasította és megerősítette az elsőfokú ítéletet. 

Ennek alapján véglegesnek tekinthető az elsőfokú bíróság azon 

álláspontja miszerint alperes illetékes a diákok nyelvi 

ismereteinek ellenőrzésére és ez önmagában véve nem hátrányos 

megkülönböztetés. Jogellenes volt viszont az a mód ahogyan ezt 

alperes megtette, és az ítélet szerint tilos ezt a jövőben 

megismételnie. A nyelvi ismeretek más módon történő 

ellenőrzése, felmérése tehát a jövőben is várható, ezt nem tiltotta 

meg az ítélet.  
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Gorzó Klaudia ‒ Kajla Brigitta 

 

A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI A 

KMNE TEVÉKENYSÉGÉNEK TÜKRÉBEN 

 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 2012-

ben alakult nonprofit civil szervezet, amely azért jött létre, hogy 

egyesítse Kárpátalja magyar nagycsaládjait. Évente közel 100 

programot szervezünk, immár 6 éve, emellett működtetjük a 

jogsegélyszolgálatot is, hogy védjük családjaink jogos gazdasági, 

szociális, tudományos, nemzeti-kulturális és egyéb közös 

érdekeit. Ukrajna kárpátaljai magyar állampolgárainak jogai - így 

a magyar nagycsaládosok jogai is -, sajnos folyamatosan sérülnek, 

mivel a kárpátaljai magyarság nagy része nem beszéli jól az ukrán 

nyelvet. Ebből kifolyólag nem tud tájékozódni a jogaikat illetően. 

Tájékozatlanságuk miatt nem tudatosul bennük, ha adott esetben 

jogsérelem áldozatává válnak. Így jogsérelmük folyamatosan 

fennáll, amely orvosolatlan marad. A KMNE ezért a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet “a határon túli magyarságot magyarsága miatt ért 

jogsérelem miatti jogvédelem ellátására és szervezésére irányuló 

tevékenység támogatására” kiírt pályázatain keresztül igyekszik 

jogorvoslatban részesíteni a kárpátaljai magyar 

nagycsaládosokat.1 

Ukrajnában az utóbbi időben egyre inkább teret nyer a 

sovinizmus, amelynek keretében több kisebbségellenes jogsza-

bályt is elfogadtak, amelyek sértik a kárpátaljai magyarság jogait 

, többek között a magyar tannyelvű iskolákat is nehéz helyzetbe 

hozva.2 Ukrajna korlátozottan ad csak lehetőséget a kisebbségi 

                                                      
1 Lásd bővebben: http://kmne.org.ua/, letöltés ideje: 2019.02.26. 
2 Ukrajna "Oktatásról" szóló törvényének 7. cikke /Стаття 7 Закону України 
«Про освіту». Letöltés helye: www.zakon.rada.gov.ua/laws, letöltés ideje: 
2019.02.26. 
 

http://kmne.org.ua/
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nyelvhasználatra, hiszen ma Kárpátalja nyugati részén, a 

munkácsi járásban összesen hét olyan falu van, ahol a helyi 

lakosság számára biztosított lehetőség van a magyar nyelvet 

megtanulni iskolában, illetve otthontanulási (magántanulói) 

környezetben. A magyar nyelv jelenleg nem élvez hivatalos 

státuszt Ukrajna területén, ilyennel csak Ausztriában és 

Szlovéniában bír (regionális), valamint Szerbiában, a Vajdaság 

Autonóm Tartomány területén. 

A legutóbbi népszámlálások adatai szerint Kárpátalján a 

magyar anyanyelvű kisebbség aránya eléri, sőt meghaladja a 10 

százalékot (2001-ben 12,7 százalék volt, ami kevés csökkenést 

mutat 1989-hez képest). A 2012. évi nyelvtörvény keretei között 

tehát biztosítottak volt a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati 

jogai,3 mivel a jogszabály szerint a nemzeti kisebbségek ‒ bővítve 

a korábbi szabályozás nyújtotta kereteket ‒ hivatalosan is 

használhatták anyanyelvüket, mint regionális státuszú nyelvet, 

azokban a közigazgatási egységekben, ahol arányuk elérte a 10 

százalékot. Azonban az ukrán alkotmánybíróság formai okokra 

hivatkozva hatályon kívül helyezte ezt a jogszabályt ,4 s az újabb 

törvénytervezetek már 33 százalékos határral számolnak. 

A 2017. szeptember 5-én megszavazott és sok társadalmi 

vitát kiváltó, az ukrán–magyar államközi kapcsolatokban is 

feszültséget gerjesztő új oktatási törvény 7. cikkelyének tükrében 

a jogalkotó úgy képzeli el az ország polgárainak jogegyenlőségét 

az oktatás terén, hogy mindenki számára biztosítja a jogot az 

államnyelven való tanuláshoz, és az oktatás nyelveként az 

államnyelvet határozza meg. A nemzeti kisebbségek óvodáiban 

és iskoláiban a törvény engedélyezi, hogy a kisebbség nyelve az 

államnyelv mellett megjelenjen az oktatási-nevelési folyamatban, 

                                                      
3 2012. évi 5029-VI. számú törvény az állami nyelvpolitika elveiről. 
4 Документ nf02d710-18, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nf02d710-18 [letöltés ideje: 2019. 05. 
08.] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nf02d710-18
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mégpedig a nemzeti kisebbségekről szóló törvényben foglaltak-

nak megfelelően.  

A második, 5670-д számú, az ukrán mint államnyelv 

működésének biztosításáról szóló törvényt Ukrajna Legfelsőbb 

Tanácsa első olvasatban 2018. október 4-én fogadta el.5 A 

jogszabályt 261 képviselő szavazta meg a 450 fős testületben. A 

17. cikkely 5. bekezdése egy fontos jogot von meg a nemzeti 

kisebbségek képviselőitől. Ezzel ugyanis a parlament megfosztja 

a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség képviselőit, hogy 

anyanyelvükön tegyék le a kötelező és választható érettségit, s 

egyben a felvételi vizsgákat. Olyan jogot von meg az ukrán állam, 

amely a külső független tesztelés kötelező bevezetése, tehát 2008 

óta létező jogunk, még akkor is, ha hosszú ideig csak igazi jogi 

garanciák nélkül volt arra lehetőség, hogy anyanyelvükön 

vizsgázzanak a nemzeti kisebbségek képviselői Ukrajnában. 

Megnyugtató, hogy a törvénycikk 5. bekezdése legalább azt 

lehetővé teszi, hogy az idegen nyelvekből szervezett vizsgákat az 

adott idegen nyelven (angol, német, francia és spanyol) tehessék 

le a gyerekek, s még az sem áll ott a törvény szövegében, hogy 

mindezt csak „az államnyelv mellett” engedélyezik. Az idegen 

nyelvek oktatására is kiterjed ez a jog. Emellett a felsőoktatás 

nyelveként is az ukránt határozza meg, azzal az engedménnyel, 

hogy az egyetem, főiskolák egy vagy néhány tárgyat angolul 

vagy az Európai Unió nyelvein is oktathatnak. A szakmai 

továbbképzések nyelve is az ukrán vagy az EU nyelvei. A 

szakmunkásképzésben, szakképzésben azonban kizárólag az 

ukrán nyelv használatát teszi lehetővé a jogszabály. Az 

államnyelv tantárgyként való oktatása minden oktatási 

intézményben kötelező. A 18. cikkely a tudomány nyelveként az 

ukránt határozza meg Ukrajnában, de a tudományos közlemé-

nyek államnyelven vagy az EU nyelvein is megjelentethetők; a 

                                                      
5 Ukrajna 5670-d számú „az ukrán mint államnyelv működésének 
biztosításáról” szóló törvénye / 5670-д számú, Закон України „Про забезпечення 
функціонування української мови як державної”. 
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disszertációkra, értekezésekre is ugyanezek a rendelkezések 

vonatkoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy finnül vagy 

svédül például lehet publikálnia vagy disszertációt írnia és 

védenie Ukrajnában egy tudósnak (hisz ezek a nyelvek uniós 

nyelvek), oroszul azonban nem. 

A dokumentum szerint az ország egyetlen (hivatalos) 

államnyelve az ukrán. Az államnyelv nyilvános megsértése vagy 

az ukrán nyelvvel szembeni tiszteletlenség kimutatása egyen-

értékű lenne az ukrán állami szimbólumok meggyalázásával, 

amit a törvény büntetni rendel. Felelősségre vonnák továbbá 

azokat is, akik akadályozzák vagy korlátozzák az államnyelv 

használatát. 

Az ukránt kötelesek lesznek folyékonyan beszélni az állami 

vezetők és parlamenti képviselők mellett a helyi önkormányzatok 

képviselői, a településvezetők, a köztisztviselők, a bírák, az 

ügyvédek, az állami és önkormányzati tulajdonú oktatási 

intézmények vezetői, pedagógusai és tudományos munkatársai, 

valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészség-

ügyi intézmények dolgozói is. 

A törvény elfogadása esetén a kormány és a helyhatósági 

szervek ülései, találkozói kizárólag ukrán nyelven folyhatnának, 

a jegyzőkönyveket is kizárólag ukrán nyelven lehetne vezetni. A 

választási kampányok reklámanyagai is szintén ‒ az elnök-

választól kezdve egészen a községi tanácsi választásokig ‒ kizáró-

lag ukrán nyelvűek lehetnének. 

Az idegen nyelvű színházi előadásokat az állami és 

önkormányzati tulajdonú színházakban kizárólag ukrán felira-

tozás mellett lehetne csak bemutatni. Sajtótermékeket csak az 

ukrán változattal párhuzamosan, azonos időben és azonos 

tartalommal lehetne kiadni más nyelveken. Az idegen nyelvű 

kiadványokat megjelentető könyvkiadóknak éves szinten a 

kiadványaik legalább felét ukrán nyelven kellene kiadniuk. 
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Nemzeti bizottság alakulna az ukrán nyelv szabványának 

kidolgozására. Létrehoznák az ukrán nyelvvédelmi megbízott 

intézményét, akinek feladatai közé tartozna  egyebek mellett az 

államnyelv használatára vonatkozó rendelkezések betartásának 

ellenőrzése. Az ukrán nyelv alkalmazására vonatkozó szabályok 

megsértése közigazgatási jogsértésnek minősülne, a szabály-

sértésért bírság kiszabására kerülne sor, aminek minimális 

összege az adózatlan minimális jövedelem kétszázszorosa lenne. 

Csernicskó István és Tóth Mihály egy, az oktatás jogát 

érintő 2018-as kiadványából egyértelműen kiderül, hogy az 

anyanyelven folyó oktatás jogát a az elmúlt 150 évben mindegyik 

érintett állam biztosította (beleértve a független ukrán állam első 

25 évét is). Az első és egyetlen kivétel – a 2017. szeptember 5-én 

elfogadott új oktatási törvény 7. cikkelye révén – a mai Ukrajna (e 

kiadványnak ukrán nyelvű változata is készült).6 Kijev mégis 

ragaszkodik az anyanyelvi oktatás jogát korlátozó 7. cikkelyhez, 

annak ellenére is, hogy Ukrajna Alkotmányának 22. cikkelye a 

következőképpen fogalmaz a már megszerzett jogokkal 

kapcsolatban: „Az alkotmányos jogok és szabadságjogok garantáltak és 

nem eltörölhetők. Új törvények elfogadásakor vagy a hatályos törvények 

módosítása során nem szabad szűkíteni a meglévő jogok és 

szabadságjogok tartalmát és hatályát. Említésre érdemes, hogy e 

könyv hátsó borítóján a szerkesztők a neves ukrán történész, 

etnográfus, prózaíró és költő, Mikola Kosztomarov szavait idézik, 

aki szerint „a népnek tanulnia kell, a nép tanulni akar; ha mi nem 

adunk számára lehetőséget arra, hogy saját nyelvén tanuljon, más 

nyelvén fog tanulni, és a mi népünk el fog veszni”. 

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektetett a kárpátaljai magyar 

közösség médián keresztül történő tájékoztatására a 

jogsegélyszolgálatról. Ezzel kapcsolatos híradások jelentek meg a 

helyi és megyei magyar nyelvű újságokban, rádióban és az 

                                                      
6 Csernicskó István – Tóth Mihály (szerk.): Az anyanyelvi oktatás joga – Közép-
európai hagyományok és Kárpátalja példája. Ungvár: „Autdor-Shark”. 2018., illetve 
ukránul: Право на навчання рідною мовою. Центральноєвропейська традиція і 
приклад Закарпаття. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Gorzó Klaudia ‒ Kajla Brigitta: A kárpátaljai magyarság aktuális 

kihívásai a KMNE tevékenységének tükrében 

313 

egyesület honlapján is. Megyénkben sok nemzeti kisebbség éli 

mindennapjait, akik nagy része nincs tisztában jogaival és 

kötelezettségeivel, az ügyfelek nem tudnak kellőképpen ukránul, 

tájékozatlanok, ezért hátrányt szenvednek a különböző 

munkajogi, szociális és egyéb problémáik megoldása terén. Az 

ügyek rövid ismertetése: 

 

1. Az idei évben az első ügyfél azért fordult segítségért 

hozzánk, mert a házasság felbontása után a gyerekekkel 

átköltözött Gútra a szülői házba. Volt férje azzal fenyegette, 

hogy intézkedik annak érdekében, hogy a telekkönyvben 

változás történjen a közös ingatlan tekintetében. Az 

ügyfelet tájékoztattuk arról, hogy mivel már nem állnak 

házasságban, így a volt férjnek jogában áll bírósághoz 

fordulni a tulajdonjog rendezése érdekében. 

 

2. Az ügyfél segítségért fordult azért, mert K. B. 

magánszemély kölcsönt vett fel a Privát bankban és azt nem 

fizette vissza. A beregszászi járási bíróság határozatot 

hozott az adósság behajtásáról kamatokkal együtt. Az 

ügyfél tájékoztatást kapott arról, hogy a banknak jogában 

áll kényszerítő bírságot követelni, mivel az ügyfél nem 

fizette vissza az adósságot. Ha ezzel nem ért egyet, akkor 

jogában áll fellebbezni.  

 

3. Egyik tagcsaládunk családi típusú gyermekotthont 

működtet, egy saját és hat nevelt gyermekük van. A család 

nem beszéli jól az ukrán nyelvet, a hivatalokban viszont 

kizárólag ukránul válaszolhatnak, ‒ még abban az esetben 

is, ha tudnak magyarul ‒ mivel nemrégiben a korábban 

érvényben levő nyelvtörvényt az alkotmánybíróság 

hatályon kívül helyezte. Ukrajnában a család-típusú 

gyermekotthonoknak 50% kedvezmény járna minden 
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kommunális szolgáltatásból, azonban ezt a kedvezmény a 

család az idei évben nem kapta meg. Ezért segítségért 

fordult hozzánk, s megkérdezte tőlünk, hogy milyen 

támogatást kaphat saját maga és nevelt gyermekei számára. 

Ügyvédünk tájékoztatta arról, hogy az ukrán törvények 

szerint a család-típusú gyermekotthont vezető nevelő-

szülők számára a támogatás   a két létminimum (3.500 UAH 

/ 35.000 HUF) összegének 35%-a minden nevelt gyermek 

tekintetében, nyugdíjtól és egyéb szociális segélyektől 

függetlenül. Továbbá a szociális segély összege minden 

nevelt gyermek számára két létminimum összegét teszi ki. 

A család egyik nevelt gyermekének az édesanyja 

elhunyt és minden vagyonát rá hagyta gyermekére. A 

gyermek jelenleg még kiskorú, így a tekintetben is 

érdeklődtek, hogy hogyan kaphatná meg a vagyonát. Az 

ügyfél tájékoztatást kapott arról, ha közjegyzőhöz 

fordulnak, akkor örökölheti az érintett az elhunyt anyjának 

a vagyonát.  

 

4. Az utóbbi időben többen fordultak hozzánk abban az 

ügyben, hogy válásuk után az apuka nem fizeti a 

gyerektartást. Ennek hátterében főként az áll, hogy az 

érintettek az alacsony ukrajnai fizetések miatt 

rákényszerülnek a külföldi munkavállalásra és az állam 

nem tudja levonni a munkahelyről a megítélt 

gyermektartási díj összegét. Erre az lehet a megoldás, ha az 

anya kérelmezi a bíróságon, hogy határátlépéskor ne 

engedjék ki az országból addig, míg nem rendezte az 

elmaradt gyermektartási összeget. 

Másik esetben pedig amikor az apa állami munka-

helyen dolgozik és több mint 6 hónapig nem fizetett 

gyermektartást, akkor bírósági döntés értelmében közmun-

kára kötelezik, melynek jellegét az adott községi tanács 
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határozza meg. Ez lehet például fűnyírás, területrendezés, 

közterület takarítása, festés is. 

Ukrajnában augusztus 29-én lépett életbe az a 

törvénycsomag, melynek célja a szülők gyermekek iránti 

felelősségének az erősítése. 

Az új szabályok értelmében a minimális gyermek-

tartásdíj nem lehet kevesebb az azonos korú gyerek 

számára megállapított létminimum összegének 50 

százalékánál. Két gyerek esetében a bíróság bizonyos 

konkrét összeget állapít meg, amit az idősebbik gyerek 

nagykorúságának eléréséig kell fizetni. A kiskorúval egy 

háztartásban élő szülő vagy más törvényes gyám 1 gyerek 

után a másik szülő jövedelmének egynegyedét, 2 gyerek 

után egyharmadát, 3 és több gyerek esetén a felét igényel-

heti. 

A vonatkozó összeg csökkenhet és nőhet is, 

amennyiben változás áll be valamelyik fél anyagi 

helyzetében vagy valamelyik fél megbetegszik. Ehhez a 

szülők megegyezésére vagy bírósági döntésre van szükség. 

 

5. Az ügyfél segítségért fordult azért, mert egyedülálló anya 

és kevés állami támogatást kap. Az ügyfél tájékoztatást 

kapott arról, hogy az állami támogatás összegét olyan 

arányban kell kiszámítani, amely megegyezik az adott korú 

gyermek 100%-os életvitele és az egy személyre jutó átlagos 

havi összes jövedelem közötti különbséggel az azt 

megelőző hat hónapban. 

 

6. Egyesületünk tagcsaládjai között nagyon sok tehetséges 

fiatal van. Az egyik idén érettségiző azzal a kérdéssel 

fordult hozzánk, hogy egy állami egyetemen szeretne 

továbbtanulni. Mivel szülei szerény körülmények között 

élnek, nem mellékes a felsőoktatási intézmény megválasz-
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tásakor, hogy vajon számíthat-e ösztöndíjra. Mit kell tudni 

az állami ösztöndíjról? 

Mivel sajnos nincs erről megfelelő tájékoztatás a 

felsőoktatási intézmények részéről, legtöbbször utólag 

derül ki az ösztöndíj összege, vagy hogy kaphat-e 

egyáltalán az érintett. 

Mindenekelőtt fontos tudni, hogy állami ösztöndíjban 

Ukrajnában azok a diákok részesülhetnek a felsőoktatási 

intézményekben, akiket az úgynevezett államilag finanszí-

rozott hallgatói keret terhére, azaz államilag finanszírozott 

helyre vettek fel. Ebből következően viszont azokat, akik 

szerződéses alapon, tehát tandíj fejében tanulnak az adott 

oktatási intézményben, nem illeti meg ösztöndíj. 

Az aktuális szabályozás értelmében az ukrajnai 

rendszer kétféle ösztöndíjat ismer: a szociálisat (a 

szociálisan rászorulók és kedvezményezettek számára), 

valamint az akadémiait (a tanulmányi eredmények 

alapján). 

A szociális ösztöndíjakat a lakosság szociális ellátását 

végző hatóságok folyósítják a felsőoktatási intézményeken 

keresztül az erre feljogosító dokumentumok alapján. 

Ugyanakkor szociális ösztöndíjra csak azok a diákok 

tarthatnak igényt, akik az adott szemeszterben minden 

beadandót teljesítettek, nincsenek elégtelen érdemjegyeik 

és bekerültek az előmeneteli rangsorba. 

Ami az akadémiai ösztöndíjakat illeti, bevezették az 

előmenetel szerinti rangsorolást (рейтинг успішності). 

Ennek értelmében nem minden diák jogosult ösztöndíjra 

azok közül, akik a vizsgaidőszakban elérték a négyes 

tanulmányi átlagot. Fontos megemlíteni, hogy azok a 

szociális ösztöndíjban részesülő diákok, akik az 

eredményességi rangsorban elfoglalt helyük alapján 

akadémiai ösztöndíjra is jogosultak lennének, megkapják a 

két ösztöndíj közötti különbözetet. A minimális egyetemi 
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akadémiai ösztöndíj mértéke 1300 UAH. Az emelt szintű 

ösztöndíjé 1892 UAH. A szociális ösztöndíj mértéke az 

egyetemen 1180 UAH. Az árvák 2360 UAH szociális 

ösztöndíjra számíthatnak. 

Megjegyeznénk ugyanakkor, hogy a felvételizőknek 

érdemes alaposan tájékozódniuk az oktatási intézmény 

megválasztása előtt, hiszen például a nem állami 

fenntartású II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

is biztosít ösztöndíjat a hallgatóinak. A lehetőségekről a 

főiskolán kapható részletes tájékoztatás. 

 

Azonban ezeket a kérdéseket nem tekintik fontosnak Ukrajnában. 

A kormány célja, hogy asszimilálja a nemzeti kisebbségeket. Az 

elmúlt év során radikális lépések történtek a kisebbségi jogok 

csorbítása kapcsán.  
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Ilyés Zsolt 

 

AZ APÁCZAI-ÜGY 

 

 

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban a 2000/2001-es 

tanévtől kezdődően működik képzőművészeti profilú magyar 

tannyelvű 5-8. osztály.1  A tanévek során, az elmúlt 15 évben a 

képzőművészeti osztályba járó tanulók számos nemzeti és 

regionális rajzversenyen értek el előkelő helyezéseket. Fontos 

megemlíteni, hogy az Apáczai Líceumban működő képző-

művészeti osztály az egyetlen magyar tannyelvű, képzőmű-

vészeti profilú 5-8. osztály egész Kolozs megyében.  

A 2015/2016-os tanévben, tanfelügyelőségi jóváhagyás hiá-

nyában, 15 év után először, nem indul képzőművészeti osztály az 

Apáczai Líceumban. A 2016/2017-es tanévet illetően az Apáczai 

Líceum ötödikes magyar tannyelvű képzőművészeti osztályára 

vonatkozó beiskolázási tervet (15 fős művészeti osztályt terjesz-

tett elő jóváhagyásra a Líceum vezetősége) létszámhiányra 

hivatkozva ismét nem hagyja jóvá a Kolozs Megyei 

Tanfelügyelőség. Megjegyzendő, hogy a képzőművészeti 

osztályra vonatkozó 2015/2016-os és a 2016/2017-es beiskolázási 

tervek lényegi eltérést nem mutattak az elmúlt 13 évben 

jóváhagyott beiskolázási tervektől. Miután az illetékes 

tanfelügyelőség januárban elutasította a beiskolázási tervet, 

februárban az Apáczai Líceum vezetősége, a képzőművészeti 

osztály megmentésének érdekében, kérvényekkel és beadvá-

nyokkal fordult a Kolozs Megyei Tanfelügyelőséghez és a 

                                                      
1 Jelen sorok szerzője a félreértés elkerülése végett az “5-8. osztály” kifejezést 
fogja használni, tekintettel arra, hogy míg Magyarországon az ötödik 
évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó nevelési szakaszt 
“felső tagozatnak” nevezik (lásd a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 5 cikkely (1) bekezdésének bb) pontja, addig Romániában “alsó 
középfokú vagy gimnáziumi oktatásnak” (învățământ secundar inferior sau gimnazial; 
A nemzeti oktatásról szóló 1/2011-es törvény 23. cikkely (1) bekezdése c) 
betűjének (i) pontja).  
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Tanügyminisztériumhoz (különösen a kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkárhoz). Sikertelenül. Júniusban 16 olyan tanuló 

gyűlt össze, akik az ötödik osztályt az Apáczai Líceum 

képzőművészeti osztályában szeretnék kezdeni.   

Legjobb esetben is tehát kaotikusnak lehet nevezni a június 

és november közötti időszakot. Ígéretek érkeztek az illetékes 

szervek részéről, azonban a hivatalos jóváhagyás még tanév 

kezdéskor is várattatott magára. A hivatalos jóváhagyás 

ígéretében bízva az ötödikes képzőművészeti profilú osztály 

elindult az Apáczai Líceumban 16 tanulóval, de annak hiányában 

a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség, törvénysértésre hivatkozva, 

tanév közben megszűntette azt. A már elindult és a tanév 

megkezdése után röviddel megszüntetett, 16 fős diáklétszámú, 

ötödikes képzőművészeti osztály diákjainak egy része az Apáczai 

Líceumban maradhatott, de kénytelen volt átiratkozni a 

jóváhagyott elméleti profilú ötödik osztályba, míg mások el 

kellett hagyják ezen tanintézményt és más kolozsvári iskolák 

diákjaiként folytatták a tanévet. Valentin Cuibus, Kolozs megyei 

főtanfelügyelő, úgy nyilatkozott, hogy 16 gyermekkel sem tudja 

elképzelni megyeszékhelyen egy osztály elindítását, mert a 

törvény szerint ehhez 28 fős diáklétszám kell.2  

Jól illusztrálják a fentebb leírt káoszt az említett időszakban 

tett nyilatkozatok és főleg az online sajtóban megjelent 

publicisztikák címei is. Ezekből csak néhányat említek meg. 

Török Zoltán, Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes, a 

következőket nyilatkozta az Erdélyi Riport hírportálnak 2016. 

február 13-án: “Ha a minisztérium küld a tanfelügyelőségnek egy 

átiratot, hogy az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban jóváhagynak 

ötödikben 12 fővel egy művészeti osztályt, akkor nálunk ennek semmi 

                                                      
2 CS.P.T.: Tanév közben szűnt meg a képzőművészeti osztály a kolozsvári 
Apáczai-iskolában. Maszol. 2016.11.16. Letöltés helye: www.maszol.ro, letöltés 
ideje: 2019.02.25.  
 

http://www.maszol.ro/
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akadálya nincs”.3 2016. október 19-én, a Maszol szerkesztőségének 

megkeresésére, Király András, kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkár, elmondta, hogy „reménytelennek tűnt a helyzet, mert a 

tanfelügyelőségen feladták, hiszen februárban, amikor jóváhagyják a 

beiskolázási terveket, nem volt elegendő diák. Iskolakezdésig viszont 

meglett a 16 gyermek, így az oktatási miniszter végül rábólintott”.4 

Vörös Alpár István, az Apáczai Líceum igazgatója, 2016. 

november 16-án, a következőket mondta: “Akkor azt mondták, hogy 

az írásbeli jóváhagyást napokon belül megkapjuk, de azóta sem érkezett 

meg a minisztériumtól, az RMDSZ és az iskola többszöri beadványa 

ellenére sem. Kifutottunk mindenféle határidőből, szóbeli ígéretek és 

biztatások alapján nem lehet egy osztályt működtetni. Ez törvénytelen 

lenne”.5 2016. szeptember 23-án a Maszol hírportál Nem hagyták 

jóvá a kolozsvári Apáczai iskola képzőművészeti tagozatát címmel ír 

cikket, 2016. október 19-én ugyanazon hírportál hasábjain 

megjelenik a Mégis jóváhagyták az Apáczaiban a képzőművészeti 

osztályt írás, és utóvégre 2016. november 16-án az említett online 

sajtóorgánum közli a Tanév közben szűnt meg a képzőművészeti 

osztály a kolozsvári Apáczai-iskolában publicisztikáját.  

E fejezet végén, kötelességemnek érzem, hogy szót ejtsek a 

civil társadalom nyomásgyakorlásáról is, illetőleg bizonyos 

egyének polgári kötelességtudatáról. 2016 decemberében Székely 

Géza képzőművész és tanár úr sztrájkőrséget állt a 

képzőművészeti osztály felszámolása miatt,6 2017 januárjában 

                                                      
3 Ismeretlen szerző: Nincs szükség magyar nyelvű művészeti képzésre 
Kolozsváron? Erdélyi Riport. Letöltés helye: www.erdelyiriport.ro, letöltés ideje: 
2019.03.01. 
4 Ismeretlen szerző: Mégis jóváhagyták az Apáczaiban a képzőművészeti 
osztályt. Maszol. 2016.10.19. Letöltés helye: www.maszol.ro, letöltés ideje: 
2019.03.01.  
5 CS.P.T.: Tanév közben szűnt meg a képzőművészeti osztály a kolozsvári 
Apáczai-iskolában. Maszol. 2016.11.16. Letöltés helye: www.maszol.ro, letöltés 
ideje: 2019.03.01.  
6 Kerekes Edit: „Nem szabad félnünk” – Székely Géza Mátyásnál. Szabadság. 
2016.12.01. Letöltés helye: www.szabadsag.ro, letöltés ideje: 2019.03.01. 
 

http://www.erdelyiriport.ro/
http://www.maszol.ro/
http://www.maszol.ro/
http://www.szabadsag.ro/
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pedig 50 kolozsvári civil szervezet foglalt állást az Apáczai 

Líceum ügyében.7 

 

 

2. Peres eljárás az országos diszkriminációellenes tanács előtt 

 

Az I. fejezetben bemutatott történéseket követően, az AGFI 

(Advocacy Group for Freedom of Identity, magyarul: Jogvédő 

Csoport az Identitás Szabadságáért; a továbbiakban: AGFI) 

találkozott az Apáczai Líceum igazgatójával, az osztályfőnökkel 

és azon gyerekek szüleivel, akik a Tanfelügyelőség által 

tanévközben megszüntetett képzőművészeti osztály tanulói 

lehettek volna.  

A megbeszélés során leszögezettek alapján 2017. január 13-

án az AGFI 16 gyerek nevében panasszal fordult az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz (a továbbiakban ODT), 

melyben -- az oktatáshoz és szakképzés való jogra vonatkozó, a 

diszkrimináció tilalmáról szóló 137/2000. sz. Kormányrendelet 1. 

cikkely (2) bekezdés e) betűjének (v) pontja által szavatolt elv, és 

az 1/2011-es számú Nemzeti Oktatási Törvény 45. cikkelyének (1) 

bekezdése által előírt anyanyelven történő oktatáshoz való jog 

megsértése tekintetében -- arra kért az ODT igazgatói testületét, 

hogy állapítsa meg: a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség nyelvi 

alapon hátrányos megkülönböztetésben részesítette a szóban 

forgó gyerekeket, és ezzel elkövette 137/2000. sz. Kormány-

rendelet 11. cikkely (1) bekezdésében nevesített szabálysértést. A 

panasz a 244/16.01.2017 számon került nyilvántartásba vételre az 

ODT-nél, míg a panasz alapján létrejött ügyirat a 28/2017-es 

számot kapta.  

  A panaszban az AGFI rámutatott arra, hogy a 15 fős 

diáklétszám megfelel a Nemzeti Tanügyi Törvény 63. cikkelye (1) 

bekezdésének d) pontja által előírt követelményeknek, ugyanis az 

                                                      
7 Ismeretlen szerző: Ötven magyar civil szervezet az Apáczai mellett. Krónika. 
2017.01.19. Letöltés helye: www.kronika.ro, letöltés ideje: 2019.03.01. 

http://www.kronika.ro/
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említett rendelkezések értelmében egy 5-8. osztály elindításához 

minimum 12 diákra van szükség, illetőleg az osztály összlétszáma 

nem haladhatja meg a 30 főt. Továbbá, a törvényben előírt 

optimális 25 fős osztálylétszám csak irányadó jellegű, de nem 

kötelező.  

A diszkriminációt illetően az AGFI rámutatott arra, hogy a 

Tanfelügyelőség nem hagyta jóvá 15 fős diáklétszámmal az 

Apázcai Líceum ötödikes magyar tannyelvű képzőművészeti 

osztályát, ám ugyanabban a 2016/2017-es tanévben jóváhagyta, 

hogy a Romulus Ladea Művészeti Líceumban 2 párhuzamos 

román tannyelvű művészeti osztály induljon 17, illetve 18 

tanulóval és az Octavian Stroia Tánciskolában román tannyelvű 

művészeti osztály induljon 12 tanulóval.  

A panaszban foglaltak rávilágítanak arra is, hogy a 

Tanfelügyelőség tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű 

indok nélkül hasonló helyzetben lévő személyekkel szemben 

eltérő módon járt ál, és ezzel megsértette az egyenlő bánásmód 

elvét, nyelvi alapon történő diszkriminációt követve el a magyar 

nyelven tanulni akaró diákokkal szemben. A differenciális 

kritériuma tehát a nyelv, a sérült jog pedig az anyanyelven 

történő oktatáshoz való jog.  

A helyzetet különösen súlyosbítja azon tény, miszerint a 

jóvá nem hagyott majd évközben megszüntetett osztály Kolozs 

megye egyetlen magyar tannyelvű, képzőművészeti profilú 5-8. 

osztálya. 

A bepanaszolt tanfelügyelőség állásfoglalást nyújtott be az 

ODT-hez, melyben kérvényezte, hogy az igazgatói tanács mint 

alaptalant utasítsa el az AGFI panaszát. Sajnos -- a terjedelmi és 

időbeli korlátoknak betudhatóan -- nem részletezhetem e 

fejezetben a tanfelügyelőség állásfoglalásában felsorakoztatott 

érveket. Ezen érvek egy részét azonban tárgyalni fogom az 

elkövetkező fejezetekben.  

Az ODT igazgatói testülete a 273/2017.04.26. számú 

határozatában helyt adott az AGFI panaszának, és megállapította, 
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hogy a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség azon cselekedete, hogy 

nem hagyta jóvá 15 fős diáklétszámmal az Apáczai 

Líceum  ötödikes magyar tannyelvű képzőművészeti osztályára 

vonatkozó beiskolázási tervet ‒ különös tekintettel arra, hogy 

egész Kolozs megyében ez az egyetlen magyar tannyelvű 

képzőművészeti osztály ‒ megsértette a diszkrimináció tilalmáról 

szóló 137/2000. sz. Kormányrendeletnek 2 cikkelye (1) és (4) 

bekezdését. A 273/2017.04.26. számú határozat értelmében, 

ahogyan azt az AGFI is állította panaszában, a megkülönböztetés 

alapja: a nyelv; a sérült jog pedig: az anyanyelven történő 

oktatáshoz való jog.  

Az ODT nem tartotta szükségesnek, hogy pénzügyi 

szankciót rójon ki a tanfelügyelőség részére, de kimondta, hogy a 

Kolozs Megyei Tanfelügyelőségnek és Tanügyminisztériumnak 

sürgősen és jogszerűen orvosolnia kell a hátrányos megkülönböz-

tetés által okozott problémát, és föl kell számolnia a 

diszkrimináció következményeit.  Ennek okán elrendelte, hogy a 

határozat egy példány a Tanügyminisztérium részére is kiközöl-

tessék.  

A jövőre vonatkozóan az ODT igazgatói tanácsa azt 

ajánlotta, hogy a tanfelügyelőség a beiskolázási diáklétszámmal 

kapcsolatosan kérje a Tanügyminisztérium aktív közbenjárását.  

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség az AGFI nem kis 

meglepetésére, nem nyújtott be óvást az ODT 273/2017.04.26. 

számú határozata ellen a nemzeti bíróságok előtt - bár törvényes 

lehetősége lett volna arra, hogy ezt megtegye -, így az véglegessé 

vált. Megjegyzendő, hogy az ODT végleges döntései a 

diszkrimináció tilalmáról szóló 137/2000 sz. Kormányrendelet 20. 

cikkelye (10) bekezdésének értelmében végrehajtható okiratnak 

minősülnek, ám a hatályos román törvények értelmében 

korántsem egyértelmű, hogy a nemzeti bíróságok peres eljárás 

kertén belül hozhatnak-e olyan ítéletet, mely ellentmond egy 

végleges ODT határozatnak [egyrészt, a román Polgári 

Perrendtartási Törvénykönyv 431. cikkely (2) bekezdése és 430. 
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cikkely (1) és (2) bekezdéseinek együttes olvasatából az derül ki, 

hogy a  res iudicata pro veritate habetur elv csak a bírósági ítéletekre 

vonatkozik -- az ODT pedig nem bíróság --, másrészt viszont az 

óvás be nem nyújtása megfosztja a felet attól, hogy bármikor vagy 

bármilyen úton ellentmondjon a határozatban foglaltaknak].  

 

 

3. Intermezzo: Újabb próbálkozás a Tanfelügyelőségnél és a 

Tanügyminisztériumnál 

 

A végleges, hátrányos megkülönböztetést megállapító ODT 

határozat birtokában az AGFI és a diszkriminált gyerekek szülei 

közül 12-en (a többi szülő nem akarta kitenni gyerekeit további 

esetleges csalódásoknak) kérvényezték a Kolozs Megyei 

Tanfelügyelőségtől, hogy a döntésben foglaltakra tekintettel, a 

2017/2018-as tanévre hagyja jóvá, a most már csak a VI. osztálytól 

induló magyar tannyelvű képzőművészeti osztályt. Miután nem 

érkezett érdemleges válasz a tanfelügyelőség részéről, 3 szülő és 

az AGFI meghallgatást kért Valentin Cuibus főtanfelügyelőtől, 

aki közölte, hogy az ODT döntés csupán egy teljes mértékben 

figyelmen kívül hagyható vélemény vagy ajánlás, ami őt nem 

érdekli, és nem fogja jóvá hagyni a képzőművészeti osztályt. A 

főtanfelügyő elutasító attitűdjének betudhatóan még 2 szülő 

lemondott a képzőművészeti osztály jóváhagyását célzó eljárások 

folytatásáról.  

Eképpen, a Nemzeti Tanügyi Törvény 63. cikkelyének (2) 

bekezdése értelmében immáron a Tanügyminisztérium vált 

illetékessé, hogy jóváhagyja a 10 fős diáklétszámú magyar 

tannyelvű osztályt. A 10 szülő az AGFI segítségével a 

Tanügyminisztériumhoz nyújtott be kérést az osztály jóváhagyá-

sa érdekében.  A Tanügyminisztérium azonban csak a 2017/2018-

as tanév megkezdése után volt hajlandó visszajelezni az Apáczai 

Líceum képzőművészeti osztályának ügyében, és ezután sem 

méltatott érdemleges válasszal, hanem ‒ gyakorlatilag vissza-
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utasítva törvényes jogköreinek kötelező gyakorlását ‒ csupán 

csatolta a tanfelügyelőség álláspontját (amiből természetesen 

kiderült, hogy a tanfelügyelőség szerint nem törvényes 10 fős 

létszámmal osztályt indítani).  

 

 

4. Peres eljárás a Bukaresti Törvényszék előtt 

 

Tekintettel arra, hogy a kedvező ODT határozat ellenére sem 

sikerült elérni a képzőművészeti osztály elindítását, és 

figyelembe véve, hogy 7. osztálytól kezdődően már értelmetlen 

lett volna kérvényezni e szak jóváhagyását, az AGFI 10 

diszkriminált gyerek nevében (a többi szülő nem akart részt venni 

az eljárások folytatásában) nem anyagi kártérítésre vonatkozó 

keresetet nyújtott be 2018. május 22-én  a Bukaresti 

Törvényszéknél a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség és a 

Tanügyminisztérium ellen, minden hátrányosan megkülönböz-

tetett gyereknek 18.000 euró összegű kártérítést követelve az 

elszenvedett sérelmekért (ügyirat száma: 17130/3/2018).  

A kereset jogalapját a diszkrimináció tilalmáról szóló 

137/2000 sz. Kormányrendelet 27. cikkelye, a Polgári 

Törvénykönyv a szerződésen kívül okozott kárért való 

felelősségről szóló 1349. és köv. cikkelyei, valamint az ODT 

végleges határozata (mely megállapítja a diszkrimináció fennállá-

sát) képezte. 

A nem vagyoni kár súlyosságát tekintve a kereset 

rámutatott arra, hogy a szóban forgó ügyben alkotmányos jog 

sérült, a hátrányos megkülönböztetéssel okozott kár vissza-

fordíthatatlan (hiszen ezek a gyerekek, legalábbis ami az 5-8. 

osztályt illeti, már nem járhatnak magyar tannyelvű képző-

művészeti osztályba), valamint arra is, hogy a diszkriminációt 

elszenvedettek, életkorukból és élettapasztalatukból kifolyólag, 

könnyen sebezhető személyek.  
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A kereset kiemeli, hogy a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség 

esetében a károkozás jogellenes volta és a magatartás felróha-

tósága abban áll, hogy (1) nem hagyta jóvá 15 fős diáklétszámmal 

az Apáczai Líceum  ötödikes magyar tannyelvű képzőművészeti 

osztályára vonatkozó beiskolázási tervet, különös tekintettel arra, 

hogy egész Kolozs megyében ez az egyetlen magyar tannyelvű 

képzőművészeti osztály; magatartás, amely a tanügyi törvény, 

illetőleg a Tanügyminisztérium által kibocsátott egyes rendeletek 

releváns rendelkezéseinek tükrében törvényellenes, és az ODT 

273/26.04.2017 sz. végleges határozatának értelmében diszkrimi-

nációnak minősül, és (2) az ODT döntésében előírtak ellenére, 

nemhogy önnön kezdeményezésből nem orvosolta a fennálló 

diszkriminációs állapotot, de ezen döntést és a releváns tanügyi 

jogszabályokat újólag megsértve, nem hagyta jóvá, illetve nem is 

méltatta válaszra, a szülők azon kérését, hogy immáron hatodik 

osztálytól, 12 fős diáklétszámmal, magyar tannyelvű képzőművé-

szeti osztály indulhasson  az Apáczai Líceumban.  

A kereset szintén kiemeli, hogy a Tanügyminisztérium 

esetében a károkozás jogellenes volta és a magatartás 

felróhatósága abban áll, hogy szándékosan és több alkalommal 

elmulasztotta törvényes kötelezettségeinek gyakorlását a 

diszkriminált magyar gyerekek érdekében, nevesül: először 2016-

ben, amikor az iskola kéréseit mellőzte; másodszor, amikor az 

ODT felszólítását mellőzte; harmadszor, amikor egyszerűen 

lemondott a tanügyi törvény 63. cikkelyének (2) bekezdésében 

foglalt illetékességének gyakorlásáról.  

Az elszenvedett kár abban áll, hogy a román alkotmány, a 

tanügyi törvény, a diszkrimináció tilalmáról szóló kormány-

rendelet és az Emberi Jogok Európai Egyezménye releváns 

rendelkezéséinek és bizonyos származtatott tanügyi jogszabá-

lyok megsértése révén a felperesek azon joga, hogy anya-

nyelvükön képzőművészeti oktatásban részesüljenek visszafor-

díthatatlan sérelmet szenvedett. Az okozati összefüggés pedig 

egyértelmű, tekintettel arra, hogy az elperesek jogellenes és 
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ismételten diszkriminatív magatartásának tudható be a kár-

esemény.  

Az alperes tanfelügyelőség és tanügyminisztérium 

ellenkérelmet nyújtott be, melyben kérvényezték keresetünk 

elutasítását, elsősorban kifogás útján mint elfogadhatatlant, és 

másodsorban, az ügy érdemét tekintve, mint alaptalant. A 

kifogások a Bukaresti törvényszék materiális illetékességére, és a 

Polgári Perrendtartási Törvénykönyv 194. cikkelyének a) és c) 

pontjára vonatkoztak.  Az ügy érdemét tekintve úgy érveltek, 

hogy a számadatok szerint a művészeti osztály jóváhagyása más, 

főként nem a városközpontban elhelyezkedő iskolákban műkö-

dő, V. osztályok bezárásához vezetne, illetőleg azt állították, hogy 

egy osztályban a tanügyi jogszabályok értelmében legalább 25 

diáknak kell lennie.  

Az alperesek ellenkérelmére adott válaszban az AGFI 

kérvényezte a kifogások elutasítását. Továbbá, rávilágított arra, 

hogy a 2016/2017-es tanévben kizárólag a városközpontban 

elhelyezkedő tanintézményekben az 5-8. osztályos oktatást 

tekintve, összesen 30 magyarul tanuló diák haladja meg az 

optimális létszámú mércét, és kiemelte, hogy a beiskolázási 

számok megalapozásáról szóló 5556/2015 és az 5777/2016. 

számú tanügyminisztériumi rendelet előírásait a tanfelügyelőség  

önkényes módon, részlegesen ‒ amennyiben csak a törvényi és 

gazdasági kritériumot vette figyelembe ‒ és eltérő módon 

alkalmazta az Apáczai valamint a két román lyceum esetében, 

figyelmen kívül hagyva a demográfiai (amibe beletartozik az 

etnikai összetétel is), földrajzi és relevancia szerinti kritériu-

mokat, és nem említve azon tényt, hogy az általa visszatérően 

idézett két kritérium a rendeletek értelmében az általános 

kritériumok kategóriájába esik és nem a specifikus-kötelező 

kritériumok osztályába. 

A Bukaresti Törvényszék az 17130/3/2018-as ügyben 

hozott, 2018. november 11-én kelt, 1975/2018 számú ítéletében 
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részben helyt adott az AGFI keresetének.8 Ítéletében a 

Törvényszék reiterálta az ODT határozatban már eldöntötteket, 

vagyis azt, hogy a felperes gyerekeket nyelvi alapon diszkrimi-

náltak. Megállapította továbbá, hogy sérült az anyanyelven 

történő oktatáshoz való jog, és hogy ezen sérelem az alperesek ‒ 

a tanfelügyelőség és a tanügyminisztérium ‒ jogtalan maga-

tartásának tudható be. Az alpereseket így arra kötelezte, hogy 

minden felperesnek 5.000 lej értékű nem vagyoni kártérítést 

fizessen.  

A Törvényszék szerint az AGFI keresetében foglaltakkal 

ellentétben, az 5.000 lej értékű kárösszeg méltányos és elégséges, 

tekintettel arra, állítja az illetékes bírósági szerv, hogy a jogtalan 

magatartással okozott hátrányos megkülönböztetés következmé-

nyei orvosolhatók vagy megszüntethetők. Az elsőfokú bíróság 

ítélete ellen fellebbezésnek van helye.  

 

 

5. Az Apáczai-ügy lehetséges jelentőségéről 

 

Tekintettel arra, mint az a jelen beszámolóból világosan kiderül, 

hogy sem a Tanfelügyelőség, sem a tanügyminisztérium nem 

hajlandó lépéseket tenni a kolozsvári magyar képzőművészeti 

oktatás érdekében, sőt ellehetetleníti azt, a Bukaresti Törvényszék 

1975/2018 számú ítélete, amennyiben végleges marad, fontos 

kiindulópont lehet a jövőt nézve.  

Nevesül ‒ azt feltételezve, hogy az illetékes hatóságok 

tanultak a peres eljárásból, és megértették, hogy pénzügyi 

szankciókat von maga után jogellenes magatartásuk ‒ ez a 

bírósági döntés hivatkozási alapul szolgálhat Kolozs megye 

egyetlen, 5-8. osztályos, magyar tannyelvű, képzőművészeti 

profilú osztályának újraindításához. 

                                                      
8 Az ítélet rendelkező része román nyelven a következő linken érhető el: 
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000821214&id_ins

t=3, letöltés ideje: 2019.05.20. 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000821214&id_inst=3
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000821214&id_inst=3
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Továbbá, amennyire e sorok szerzője tudja (természetesen 

tévedhet), Romániában ez a legelső olyan ítélet, amelyben, az 

oktatáshoz való joggal kapcsolatosan, nyelvi alapú hátrányos 

megkülönböztetés miatt illetékes bírósági szerv nem anyagi 

kártérítést ítélt meg a felperesek számára.  
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Kincses Előd 

 

JOGÁLLAMI BUKTATÓK ROMÁNIÁBAN 

 

 

Mindenek elött elmondom, hogy ügyvédi pályafutásom alatt 

azokat a magyarokat és románokat képviseltem és képviselem, 

akik a román állam számos alkotmánysértő és törvénysértő 

rendelkezései és igazságszolgáltatása miatt sérelmet szenvedtek. 

Ez a hozzáállásom a régi rendszerben is megvolt, például akkor 

is, amikor elvállaltam a Tisa család képviseletét, akiknek fiát a 

Marosvásárhely melletti Náznánfalván 1988 tavaszán hét mili-

cista tiszt agyonverte. Nehogy azt higgye valaki, hogy itt Tisza 

grófokról van szó, mert Romániában nagyon sok románt Tisa-nak 

vagy Racoţi - nak hívnak, (úgyhogy a t betű alatt van a vessző és 

c-nek olvassuk). Tudniillik amikor megjelentek Erdélyben még 

nem volt családi nevük és annak az arisztokratának a nevén 

szerepeltek jobbágyként, aki betelepítette őket. 

Az áldozatot, Tisa Ștefant azért verték agyon, mert két 

milicista kapitány apját valaki meglopta (5 üveg sört, egy szál 

kolbászt és néhány kiló juhsajtot tulajdonított el a máig ismeretlen 

tettes). Tisa-ra egész egyszerűen ráfogták, hogy ő az elkövető és 

kétszáz lejes károkozásért agyonverték, 105 sérülést állapított 

meg a testén a törvényszéki orvosi jelentés. A nyomozati eljárás 

során azzal próbálták menteni a hét milicista tisztet, hogy a 

meglopott hetvenéves apuka követte mindezt el, amikor e célból 

bement a náznánfalvi Milícia épületébe, ahol a 40 éves 

fiatalembert agyonverte, állítólag ő rúgta szét az áldozat heréjét, 

törte el a karját és a karóráját. A fentieket a meglopott apuka 

magára vállalta, azért, hogy a kapitány fia és a többi milicista tiszt 

ússza meg a büntető jogi felelősségre vonást. (Az a megyei 

főügyészhelyettes javasolta a Tisa családnak, hogy hozzám 

forduljanak, bízzanak korrektségemben, aki két évvel később, az 

1990-es marosvásárhelyi fekete március után töröltetett az 



Kincses Előd: Jogállami buktatók Romániában 

331 

RMDSZ szenátori listájának az éléről, mint románellenes 

antidemokratát…). Egy évig küzdöttem azért, hogy az agresszor 

milicista tisztek ellen elindítsák a nyomozati eljárást. Csak annyit 

tudtam elérni, hogy a megkárosított állítólagos tettes apuka egyik 

fiát vád alá helyezték és emberölésért el is ítélték az apjával 

együtt. A többi hat tiszt továbbra is milicista/rendőrtiszt maradt, 

ezért amikor ötévi magyarországi politikai száműzetésem lejárta 

után végre hazamehettem, bűnügyeket többé nem vállaltam, 

nehogy valamelyik „ártatlan” nyomozó az ügyfeleimen álljon 

bosszút.  

 Eléggé közismert az, hogy 1989-ben a temesvári 

„kilakoltatási” perben Tőkés Lászlónak is elvállaltam a védelmét. 

Marosvásárhelyig kellett jönnie azért, hogy olyan magyar 

ügyvédet fogadhasson, aki el meri vállalni a képviseletét. Azért, 

hogy ne mondhassák azt, hogy a magyarok elhatárolódnak tőle, 

Tőkés nem akart román ügyvédet fogadni. Így jutott el 

marosvásárhelyi fizika tanár testvérén keresztül hozzám és ezért 

láthattam el védelmét abban a híres kilakoltatási perben, 

amelyből aztán kirobbant a kommunista diktatúrát megdöntő 

román népfelkelés.  

Azóta is ellátom Tőkés László jogi képviseletét ‒ jelenleg is 

folyamatban van két politikai töltetű pere. Az egyik eljárás az 

Antena 3 hírtelevízió adásában öt éve elhangzottak miatt van még 

mindig folyamatban. Tulajdonosa egy Voiculescu nevezetű 

közismert szekus kollaboráns, akiről az a hír járja ‒ bár ezt nem 

tudták rábizonyítani ‒ hogy őhozzá került Nicolae Ceaușescu 

pártfőtitkár titkos svájci vagyona. Az Antena 3 említett adásában 

azzal vádolták Tőkés Lászlót, hogy kém, hazaáruló és idegen 

hatalom ügynöke. Filip Teodorescu nevezetű szekuritátés kémel-

hárító ezredes fogalmazta meg a hazug vádat, amelyet egy Tőkés 

Lászlótól származó elismervénnyel próbáltak alátámasztani. 

Tudniilik Magyarországról 1989 októberben 20 ezer lejes segélyt 

juttattak Tőkésnek, tudván, hogy már fél éve nem kapott fizetést 

a kollaboráns nagyváradi református püspök által indított fegyel-
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mi és kilakoltatási eljárás miatt. A 20.000 lejes pénzbeli segélyt a 

debreceni református hívek gyűjtötték össze és két református 

pap vitte ki Temesvárra. Azért, hogy a hívek előtt igazolni tudják 

a pénz átadását, Tőkéstől írásbeli elismervényt kértek.  Persze 

beszélgetésüket lehallgatták, a szekusok a határon szétszedték a 

papok autóját és elkobozták azt az elismervényt, amelyben a 

segélyezett református pap Isten áldását kéri az adakozókra. A 

szekuritátésok régóta mondogatják, lám-lám itt a bizonyíték, 

Tőkést a magyarországi titkosszolgálat pénzeli. Az elsőfokú 

tárgyaláson személyes meghallgatáson ki akartam kérdeztetni 

Filip Teodorescu ezredes alperest ‒ aki a Ceaușescu rendszer 

kémelhárításának alparancsnokaként „természetesen” részt vett a 

temesvári szekus akiókban is ‒ arról, hogy amikor Ceausescu 

diktaturájának védelmében Törökországban kémkedett adott-e 

nyugtát a zsoldjáról? A bíróság nem éppen véletlenül elutasította 

jogos kérdésem feltevését. Teljesen egyértelmű, hogy a kémek 

nem szoktak nyugtát adni, de ezt a beismerést nem akarták 

beszerezni a kémelhárító ezredestől, mert akkor látványosan 

megdőlt volna a hamis vád!  Csak most, közel öt évi pereskedés 

után, a fellebbezési eljárásban tartunk ott, hogy a segély jellegét 

tisztázandó a Bukaresti Táblabíróság elrendelte két tanú 

kihallgatását. A tanúk igazolni tudják azt, hogy a pénzt valóban a 

reformátusok gyűjtötték Tőkésnek, és nem a 3/3-as ügyosztály 

küldte azért, mert „kémkedett” Magyarország javára. Egyébként 

milyen titkos adatokat tud szolgáltatni egy olyan pap, aki be van 

zárva a templom épületébe, és csak temetésre mer kimenni? 

Egyáltalán milyen államtitokhoz férhet hozzá egy református 

pap?   

Iulian Vlad, a román titkosszolgálat tábornoka, a Szekuri-

taté utolsó parancsnoka emlékirataiban leírja azt, hogy Filip 

Teodorescut, Tőkésnek a fő besározóját, 1989 decemberében 

leküldte Temesvárra azzal a feladattal, hogy zárassa körbe a 

várost, nehogy be tudjanak jutni nemkívánatos elemek. Szerinte 

nem sikerült Temesvárt hermetikusan körbe zárni, mert négy 
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Lada autó valahogy bejutott a városba és szerinte ezek azono-

sítatlan utasai okozták a népfelkelést, vagy ahogy hivatalosan 

mondják, a forradalmat. Tehát ilyen szinten megy a kútmérgezés, 

a szekus konspirációs eleméletek propagálói szerint 4 Lada-nyi 

ember bemegy a háromszázezres városba és kirobbantja a 

diktatúrát elsöprő népfelkelést. Egyébként Iulian Vlad volt az, aki 

december 19-én, amikor végre rájött arra, hogy Ceauşescu 

menthetetlen, hiszen eldördültek a temesvári gyilkos sortüzek, 

amelyek 40 mártír halálát okozták (akiknek holttesteit Elena 

Ceauşescu parancsára felszállították Bukarestbe, és ott elégették), 

mentendő a saját és a szekuritátésai életét, embereit vissza-

rendelte a kaszárnyákba.  Ez 1989. december 19-én este történt, 

miután a Szabad Európa rádió román adása leadta azt a 

hangfelvételt, hogy "ne öljetek, románok vagyunk". Sok szekus 

abban a pillanatban rádöbbent arra, hogy itt mese nincs, 

Ceaușescu megbukott, mert most már a katonaság sem fog a 

tömegbe lőni. A diktátor védelmezői arra számítottak, hogy a 

katonák a magyarokra szívesebben lőnek, mint saját véreikre. 

Amikor kiderült, hogy Tőkés védelmét rengeteg román is 

felvállalta, akkor bukott meg Ceaușescu. Ugyanis korábban a 

kommunista diktátor azzal próbált védekezni, hogy irredenta 

magyarok el akarják szakítani Erdélyt, bölcsen elhallgatva azt, 

hogy Tőkés László csupán a rendszer embertelenségét, a 

falurombolást, a nyomort kifogásolta. 

A szekuritátésok nagyon dühösen azért, mert kiderült az, 

hogy bizony Temesváron nagy bakot lőttek! Tőkés László 

esetében nem mérték fel óriási tömegtámogatását, népszerűségét. 

Védelmezői hősiessége vezetett a Ceauşescu rendszer véres 

eltiprásához. Szakmai fiaskójukat, 1989 decemberi rettegésüket a 

Szekuritáté sosem tudja megbocsátani. Ráadásul a népfölkelés 

során bebizonyosodott, hogy ha a románok és a magyarok, 

magyarok és románok közösen lépnek/lépnének fel, milyen 

nagyszerű eredményeket tudnak elérni. Ebből kifolyólag már 

1990 januárjában elkezdték rombolni Tőkés nimbuszát, abszolút 
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elhallgatva azt is, hogy Temesváron a román-magyar összefogás 

hozta meg a diadalt. Már akkor előkerült az említett elismervény, 

pedig a Szekuritáté irattárát zárolták. Az elismervénnyel 1990 

elején még senki sem törődött, túl nagy volt Tőkés hírneve, 

népszerűsége. Tehát 1990 óta összehangoltan, folyamatosan 

rombolják Tőkés László hitelét, karaktergyilkosságok sorozatát 

követik el ellene. Újabban egy szekus kollaboráns által 

főszerkesztett bukaresti napilap, az Evenimentul Zilei azt az 

elméletet terjeszti, hogy Ceaușescu-t nem a népfelkelés ‒ 

amelynek kirobbantója Tőkés László volt ‒ buktatta meg, hanem 

a Nemzetközi Valutaalap, mert állítólag létre akart hozni egy 

konkurens befektetési bankot. Ez a konspirációs elmélet meg nem 

történtté akarja tenni a történelmi román-magyar összefogást és 

lenullázza Tőkés László történelmi érdemeit. 

Azzal is Tőkés László ellen hangolják a közvéleményt, hogy 

mondandóját rendszeresen félrefordítják. Egy ilyen félrefordítás 

vezetett oda, hogy Klaus Iohannis román elnök visszavonta az 

előző elnök által Tőkésnek adományozott Románia Csillaga 

kitüntetést.  Az általunk erkölcsi és politikai okokból indított, a 

visszavonás jogosságát vitató közigazgatási pert évek óta 

képtelen vagyok befejezni. Első fokon elutasították megalapozott 

panaszunkat, másodfokon pedig nem akarják kitűzni a tárgya-

lást. Az elsőfokú ítéletet 10 hónap után indokolták meg, miután a 

mulasztás miatt panaszt tettem az Országos Igazságszolgáltatási 

Tanácsnál. A másodfokú eljárásban is húzzák az időt, továbbra 

sem tűzik ki a tárgyalást. Ennek lehetséges magyarázata az elnöki 

dekrétum alkotmányellenessége. A román alkotmány kimondja 

azt, hogy a temesvári forradalom eszméit tiszteletben kell tartani. 

Mivel Tőkés Lászlót éppen a temesvári forradalomban játszott 

kiemelkedő szerepéért tüntették ki, ebből kifolyólag a kitüntetés 

visszavonása sérti az alkotmány első szakaszának vonatkozó 

rendelkezéseit. Miután beadványaimban erre rávilágítottam, nem 

tudják eldönteni, hogyan tovább, mit tegyenek. Ha helyben 

hagyják az elsőfokú döntést, szentesítve Klaus Iohannis hajme-



Kincses Előd: Jogállami buktatók Romániában 

335 

resztő elnöki dekrétumát, akkor ezt az ítéletet sehogy sem lehet 

összeegyeztetni az alkotmánnyal. Elkerülendő a huszonkettes 

csapdáját, egyszerűen „megfeledkeznek” a tárgyalás kitűzéséről. 

Hiába hivatkoztam legutolsó sürgető beadványomban arra, hogy 

ajánlatos lenne az eljárást a rövidesen kezdődő elnökválasztási 

kampány előtt befejezni, azért, hogy a Legfelső Ítélőtáblát ne 

lehessen azzal vádolni, hogy határozatával befolyásolja az elnök 

választást. 

 Nincs jelen Menyhárt Gabriella kollegina, aki elvállalta a 

Marosvásárhely fekete márciusa miatti büntető feljelentés 

benyújtását. Én ebben az ügyben tanúként szerepelek mert, ha 

valaki tanú, akkor nem lehet ügyvéd is. Hangsúlyozom, teljesen 

megalapozott feljelentés került benyújtásra. Azzal érveltünk, 

hogy ugyanaz a jogi helyzet és hasonló a tényállás, mint Iliescu 

elnök esetében, a bányászjárás kapcsán az Európai Emberi Jogi 

Bíróság által kikényszerített   büntető eljárásban. Sajnos az EEJB 

döntésre hiába hívatkoztunk, a román hatóságok megtagadták a 

büntető eljárás beindítását. Álláspontunk szerint az 1990-es 

marosvásárhelyi fekete március volt a két hónappal később 

bekövetkezett bukaresti bányászjárás főpróbája. Marosvásár-

helyre 50 km-ről szervezetten beszállították a felfegyverzett, 

félrevezetett, leitatott román parasztokat, azért, hogy elbánjanak 

a jogaikat követelő magyarokkal. Az egész beözönlést helyi 

szinten a rendőrség, az ortodox egyház és a helyi közigazgatás 

szervezte meg. A központilag szervezett akció kiagyalói arra 

számítottak, hogy a megtámadott marosvásárhelyi magyarság 

segítségére bejönnek a székelyföldiek. A felfegyverzett „hodákiak” 

megsegítésére ‒ biztos, ami biztos alapon ‒ a zsilvölgyi bányá-

szokat különvonattal egészen Székelykocsárdig (Războieni) 

szállították. Azért mondhatjuk, hogy főpróbáról volt szó mivel 

két hónappal később ugyanezekkel a különvonatokkal Bukarest-

be szállított bányászok verték szét a fővárosi Egyetem téri 

tüntetőket! A környező falvakból Zalatnára beszállított mócok 

(akikről köztudott, hogy magyarirtó történelmi hagyományokkal 
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rendelkeznek) buszokban ülve vártak a marosvásárhelyi 

indulásra.  Hála Istennek sikerült megakadályoznom, hogy a 

Bukarestben elképzelt forgatókönyv szerint a székelyek is 

bejöjjenek a marosvásárhelyi magyarok megsegítésére. Óriási 

volt a székelyföldiek felháborodása, hiszen a „hodákiak” március 

19-én szétverték az RMDSZ székházat, Sütő András Kossuth-

díjas írónak, az RMDSZ Maros megyei elnökének és Juhász 

Ilonának kiverték a fél szemét stb. A véletlen úgy hozta, hogy 

március 19-i lemondatásom után, 20-án Székelyudvarhelyen volt 

tárgyalásom. Tizenkilencedikén este kiautóztam Székelyudvar-

helyre, hogy nyugodt éjszakám legyen. A helyiek megtudták, 

hogy ott vagyok, másnap reggel felkerestek a szállodai 

szobámban. Arra kértek, menjek ki két gyárba és nyugtassam 

meg az embereket, nehogy bejöjjenek Vásárhelyre magyart 

védeni. Nemcsak a két gyárban levőket, hanem a déli órákban az 

udvarhelyi főtéren, 10 ezer embert sikerült meggyőznöm arról, ne 

utazzanak be Marosvásárhelyre „magyart védeni”. Azt tartom 

életem legnagyobb teljesítményének, hogy sikerült lebeszélnem a 

hatalmas tömeget, nehogy bevonuljon Marosvásárhelyre. Mivel 

nem jöttek be a székelyek Marosvásárhelyre, a bukaresti 

szervezők sem utaztatták tovább a bányászokat és a mócok is 

Zalatnán maradtak.  Sajnálatos módon a bűnvádi feljelentéssel 

még a nyomozás elindítását sem sikerült elérni, pedig hivatalból 

üldözendő, emberiség elleni bűntettről van szó!  Most már az 

Európai Emberi Jogi Bíróságon a sor, hogy három évtízed után 

igazságot szolgáltasson.  Ennek az eljárásnak óriási nemzetpoliti-

kai következményei is lennének, hiszen a román közvélemény ma 

csak annyit tud, hogy Vásárhelyen verekedés volt, és hogy a 

szegény ártatlan románokat összeverték a magyarok. Az öt 

halálos áldozatból három magyar, kettő román nemzetiségű volt. 

A három magyar mártírt meggyilkoló román tetteseket sosem 

vonták felelősségre! A fekete március után mintegy százezer 

magyar távozott Erdélyből, valamint megváltozott Marosvásár-

hely etnikai összetétele is. Elgondolni is rossz, hogy Ion Iliescu-ék 
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és a Vatra Românească ultra nacionalista szervezet által eltervezett 

nagyszabású összecsapás mekkora magyar exodust idézett volna 

elő! 

Csak remélni tudom, hogy ez esetben az Európai Emberi 

Jogi Bíróság másként fog eljárni, mint általában, ha román-

magyar kérdésről van szó. Sajnos az Európai Emberi Jogi Bíróság 

döntéseit ‒ az előzetes eljárásban ‒ román jogászok készítik elő. 

Sok esetben „gondos” munkájuk eredményeként a bíráknál elérik 

azt, hogy be se fogadják az ilyen „kényes” ügyeket. Mindezt 

három sorban, minden indokolás nélkül közlik, hozzáfűzve, 

fellebbezésnek nincs helye és hogy egy év múlva megsemmisítik 

az ügyiratot.  
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Nagy Tibor 

 

FÖLDKÉRDÉSEK SZLOVÁKIÁBAN 

 

 

Bevezetés 

 

Az elmúlt közel egy évszázad során a felvidéki magyarság 

megannyi megpróbáltatásnak volt kitéve. Kezdve a Trianoni 

békediktátum okozta határmódosítással, a reszlovakizáción 

keresztül, a Benes-dekrétumokon és a hontalanság évein át, 

egészen a jelenkori asszimilációig. A mai Szlovákia területén élő 

magyaroknak sok babér nem termett. A politika és nemzeti 

ideológiák diktálta meggondolatlan, elvakult és amatőr törvény-

hozásnak hála, máig rengeteg megválaszolatlan kérdéssel, jogi 

esettel és bírósági eljárással szembesülünk. Ebbe a csoportba 

tartoznak az elkobzott szlovákiai ingatlanok, épületek és föld-

területek esetei is.  

Mivel idővel bebizonyosodott, hogy a magyar közösséget 

érintő vagyonelkobzások nem voltak feltétlenül jogszerűek, ezért 

az ezredfordulón esély adódott az ingatlanok visszaigénylésére. 

Ennek azonban gyakran teljesíthetetlen feltételei voltak. 

Szlovákiában két jogcímen lehet, illetve lehetett ingatlanokat 

visszaigényelni: 

 

- a restitúciós (kárpótlási) törvény alapján történő elkobzott 

ingatlanok visszaigénylése. 

- az úgynevezett nevesítetlen ingatlanok visszaigénylése. 

 

A felsorolt két jogi forma között lényeges a különbség, de sajnos 

a köztudatban számos tévhit terjed. A jelen rövid elemzés ezeket 

kívánja tisztázni.  
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A restitúciós vagy kárpótlási törvény 

 

A kárpótlási törvény olyan állami tulajdonban levő ingatlanokra 

vonatkozott, ahol az eredeti tulajdonjog 1948 után veszett el 

kisajátítással vagy államosítással. Tehát nem a Benes-dekrétumok 

alapján elkobzott vagyon kárpótlására irányult, ugyanis ezek a 

rendeletek a mai napig érvényben vannak. Ahhoz, hogy valaki 

sikeresen érvényesítse a restitúciós törvény biztosította jogát, 

alapvetően két feltételt kellett, hogy teljesítsen:  

 

- a vagyonelkobzásnak/kisajátításnak 1948.02.25 után elfo-

gadott törvények szerint kellett megtörténnie.1 

- a visszaigénylő személy szlovák állampolgár és állandó lak-

hellyel rendelkezett Szlovákiában a visszaigénylés pillana-

tában. 

 

Ez utóbbi feltétel jelentette a leggyakoribb akadályt, hiszen az 

érintett személyek, illetve azok utódai nagy arányban ki lettek 

telepítve, illetve nem éltek Szlovákiában. A visszaigénylés 

továbbá időhöz volt kötve, és 2004. 12. 31-ig lehetett 

érvényesíteni. Sajnos az állam nem nyújtott megfelelő 

tájékoztatást ebben a témában, ennek eredményeként sokan csak 

az említett határidő után próbálták érvényesíteni a jogukat, 

sikertelenül. 

 

 

A nevesítetlen ingatlanok 

 

A nevesítetlen ingatlanokat nem szabad összetéveszteni a 

restitúciós törvény által érintett ingatlanokkal. A nevesítetlen 

ingatlanokat, illetve földeket a szlovák törvényhozás 1995/180 

                                                      
1 E dátumot az magyarázza, hogy 1948. február 25-én zajlott le a “februári 

fordulatként” is emlegetett kommunista hatalomátvétel Csehszlovákiában. 
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számú törvénye tárgyálja, amely egyben két csoportba sorolja 

őket:  

- azok a földek, amelyekre nem volt eddig kiállítva az 1964-

ben bevezetett tulajdonlap, ám a telekkönyvből ismerhető a 

tulajdonos neve, 

- azok a parcellák, melyek tulajdonosáról nincs adat. 

 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a tulajdonlap és telekkönyv 

viszonyát, ismernünk kell a felvidéki földügyek történetét. A 19. 

században telekkönyvekben vezették az egyes ingatlanokhoz 

kapcsolódó tulajdonjogokat. A telekkönyvi kivonat számához 

parcellákat rendeltek, a parcellákhoz pedig tulajdonosok 

tartoztak. Az öröklés törvényileg szabályozva és biztosítva volt. 

Az örökléssel kapcsolatos tulajdonváltozás tényét a parcellához 

rendelt telekkönyvbe írták be. Ám az adatok nem tartalmazták a 

tulajdonos lakcímét. Minden kataszterterületnek volt kataszter-

térképe (parcellaszámokkal, dűlőnevekkel).  

A második világháborút követő kommunista hatalom-

átvétel hatással volt a telekkönyvekre is.  1964-ben a telekkönyve-

ket lezárták és átrajzolták a katasztertérképeket, mivel a hatalmi 

ideológia alapján a tulajdonjog nyilvántartására már úgysem volt 

szükség. Ennek értelmében egy teljesen új parcellázási rendszer 

lett bevezetve a kollektivizált használati jog alapján. Jogilag a 

termőföldek és az erdők nem voltak államosítva, de gyakorlatilag 

a tulajdonosok nem gyakorolhatták a tulajdonjogukat. Ezért, ha a 

tulajdonos meghalt, az örökösök többnyire nem is jelentkeztek, 

mert nem látták értelmét annak, hogy az állam által használt 

ingatlant igényeljék. 

Ennek eredményeként a rendszerváltás után, rengeteg 

ingatlan tulajdonjogát kellett rendezni. Az újabb érdemi 

változásig egészen a Szlovák Köztársaság 1993 évi megalaku-

lásáig várni kellett. Ekkor került elfogadásra az új kataszter-

törvény, amely bevezette a lakcímek nyilvántartását a tulajdon-

lapokon. A szlovák parlement, még Vladimír Mečiar miniszterel-
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nöksége idején, elfogadta a 180/1995 sz. földtörvényt. Ennek 

alapján akarták volna megszüntetni a régi telekkönyv-rendszerű 

nyilvántartási rendszerben vezetett tulajdonjogokat, amennyiben 

azokat az érintett személy nem vezette át az 1964 után keletkezett 

tulajdonlaprendszerű nyilvántartásba. Ha erre nem kerülne sor, 

úgy a nevesítetlen földek, mint megállapíthatatlan tulajdonosú 

ingatlanok állami tulajdonba kerülnek. A későbbi Dzurinda-

kormány a földtörvényt úgy módosította, hogy a nevesítetlen 

földek önkormányzati tulajdonba kerültek volna. Ennek 

végrehajtása azt jelentette volna, hogy aki 2006 végéig nem 

jelentkezett igényével, végérvényesen elveszítette volna 

földtulajdonát. 

Ezt a folyamatot állította meg az Alkotmánybíróság (AB) 

2006. 08. 23-án hozott döntése, melynek értelmében a nevesítetlen 

földek tulajdonjoga nem szállhat az államra, sem az önkormány-

zatokra. Az AB érvelése alapján ez ellentétes lenne a jogállami-

sággal és a jogbiztonság alapelveivel, nevezetesen a vagyon 

birtoklásának jogával, annak örökölhetőségével, illetve a 

vagyonnak az állammal szembeni védelmével. Tehát nem 

helytálló az az indoklás, hogy elhagyott földekről volna szó. 

Mindez azt jelenti, hogy az érintett személyek továbbra is 

élhetnek a tulajdonjog érvényesítésének jogával. Ez a jog nem 

kötődik állampolgársághoz. Az első lépés az igényelt földterület 

beazonosítása. Ehhez nagy segítséget nyújt a 2007-ben elindított 

ingyenes kataszteri portál, mely a www.katasterportal.sk címen 

érhető el. Magyar nyelven nem üzemel, angolul viszont igen.  

E honlapnak köszönhetően az ingatlan nyilvántartás 

szabadon hozzáférhető és minimális adatok alapján is beazono-

sítható a tulajdonjog, ezzel pedig el lehet kezdeni a jogér-

vényesítési eljárást, így pl. a hagyatéki tárgyalás felújítását, 

melyet az örökösök indítványozhatnak. A tulajdonjogérvénye-

sítés folyamata nem mindig egyszerű és általában egy hossza-

dalmas jogi eljárást von maga után, viszont megéri (és itt nem 

kimondottan anyagi szempontokra utaltam). 

http://www.katasterportal.sk/
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Szigeti Enikő 

 

A CEMO 2018-AS TEVÉKENYSÉGE 

 

 

1. Iskolai kétnyelvűség ügy (2018 január-december) 

 

Az Iskolai Kétnyelvűség perünk első tárgyalása 2017. szeptember 

12-én volt.1 Az alapfokú bíróság elutasította kérelmünket, helyt 

adott a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal iskolákért felelős 

igazgatósága álláspontjának, amely szerint a CEMO-nak nincs 

perképessége az iskolai kétnyelvűséget illetően, hiszen a szerve-

zet nem érintett az iskolák belső tereinek nyelvhasználati 

kérdéskörében. Szervezetünk fellebbezését október 29-én ik-

tattuk. A másodfokú tárgyalás 2018 januárjában volt, sajnos a 

másodfokú bíróság sem fogadta el a CEMO érintettségét az 

ügyben és a pert elveszítettük. A pert nem a nyelvi jogokat 

érintően veszítettük el, hanem a polgármesteri hivatal iskolákért 

felelős igazgatósága által a szervezetünk közvetlen érintettségére 

vonatkozóan felhozott indokolást fogadta el a bíróság, miközben 

például a kétnyelvű utcanévtáblák esetén nem fogadta el. 

2017 májusában egy helyi párt, a Szabad Emberek Pártja 

(Partidul Oamenilor Liberi - POL) képviselői egy tanácsi határozat-

tervezetet fogalmaztak meg az iskolai kétnyelvűségre vonat-

kozóan, melyet a marosvásárhelyi városi testület meg is 

szavazott. A határozatban az állt, hogy a városháza által 

fenntartott iskolahálózat belső tereiben a közérdekű tájékoztatást 

szolgáló feliratok kétnyelvű formátumban kerüljenek kifüggesz-

tésre. A határozatot a prefektus megtámadta. Ilyen esetekben a 

városházának kell megvédeni a testület határozatát, mert a városi 

tanácsnak nincs önálló jogi személyisége. Mivel annak idején az 

iskolai kétnyelvűségre vonatkozó határozat megfogalmazásában 

                                                      
1 Periratszám: 825/102/2017. ezen a számon lehet az ügyről tájékozódni a 
bírósági portálon. 
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szervezetünk szorosan együttműködött a párt képviselőivel, a 

jelenlegi helyzetben is szükségét láttuk, hogy a CEMO is tegyen 

konkrét lépéseket ez ügyben.  

A prefektus által kezdeményezett közigazgatási per 2018. 

március 6-án volt. Szervezetünk a helyi iskolák diákjainak a 

szüleit kérte fel, hogy csatlakozzanak a perhez, mert ők bizonyí-

tani tudják érintettségüket.  Három szülő vállalta a csatlakozást 

(Károly Ferenc, Kiss Lóránt és Kürti Jenő) az ő gyerekeik vegyes 

tanintézményekben tanulnak, ahol hiányos az iskolai 

kétnyelvűség.  Amennyiben a bíró elfogadja a szülők belépését, 

akkor a peres ügy különböző szakaszaiban Szász László ügyvéd 

fogja a szülők szempontjait képviselni, a szülők ez esetben a 

CEMO-t képviselik, mivel érintettség hiányában szervezetünk 

nem tud közvetlen belépni a peres eljárásba. Az ügy során 

hivatkozott hazai és nemzetközi jogszabályok az következők: 

1/2011-es számú Oktatási Törvény; 215/2001-es számú 

Közigazgatási Törvény; Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Kartája; Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről. 

A peres eljárás során a Bíróság elutasította a prefektus által 

felsorolt érveket és az iskolai kétnyelvűséget szabályozó tanácsi 

határozat létjogosultságát megvédte. Ezt nagy sikernek 

könyveltük el. November végén a prefektus fellebbezést nyújtott 

be a bírósági határozat ellenében és jelezte a szülőknek, hogy 

továbbra is megfogalmazhatják perbelépési szándékukat. 

 

 

2. „Amicus Curiae” benyújtása az Alkotmánybírósághoz (2018 

augusztus‒szeptember) 

 

Az ellenzéki pártok és Klaus Iohannis államfő is alkotmányossági 

óvást emelt a kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozó új 

román közigazgatási törvénykönyv ellen. Az elnöki hivatal 

honlapján közzétett csaknem százoldalas óvás majdnem egytized 
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részében a ma is létező vagy újonnan bevezetendő kisebbségi 

nyelvhasználati jogokat támadja. Iohannis alkotmányellenesnek 

tart minden olyan rendelkezést, amely túlmutat az 

alaptörvényben rögzített anyanyelvhasználati jogon vagy 

megengedő módon értelmezi azt. A nyelvhasználati jog 

megengedő értelmezését pontosító cikkely ‒ amely szerint ott 

sem tilos az anyanyelvhasználat, ahol nem kötelező arra 

lehetőséget teremteni ‒ Iohannis szerint azért alkotmányellenes, 

mert az alaptörvény a „jelentős kisebbségi számarány” esetén 

garantálja ezt a jogot, a kihirdetésre váró kódex viszont a ‒ húsz 

százalékban megállapított ‒ jelentős lakosságarány alatt is 

lehetővé tenné az anyanyelvhasználatot, ha arról önkormányzati 

határozat születik. Az államfő azzal érvel, hogy az alkotmány 

nem az anyanyelvhasználat biztosításának "lehetőségéről" 

rendelkezik (a „jelentős” kisebbségi számarány alatt), hanem 

arról, hogy "kötelező" e jog biztosítása (a küszöbérték felett). Így 

nézete szerint a húszszázalékos küszöb alatti kisebbségi 

nyelvhasználat „kiváltságos” helyzetbe hozná az illető településen 

lakó kisebbségieket azon ‒ szintén húsz százalék alatti 

lakosságarányt kitevő ‒ nemzettársaikkal szemben, akikkel az 

önkormányzat nem hajlandó anyanyelvükön kommunikálni.  

Az államfő alkotmányellenesnek tartja továbbá azt a 

jelenleg is hatályos rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a 

kisebbségi képviselők anyanyelvükön szólaljanak fel az 

önkormányzati tanács ülésein, amennyiben a polgármester 

gondoskodik arról, hogy biztosítva legyen a román 

szinkrontolmácsolás. Az elnök értelmezése szerint az alkotmány 

csak a polgárok és hatóság közötti kommunikáció esetében 

biztosítja az anyanyelvhasználat jogát, nem pedig az állami 

(önkormányzati) hivatalokon belül, ahol szerinte kizárólag az 

állam hivatalos nyelvét, vagyis a románt kellene használni. Ha a 

taláros testület megalapozottnak minősíti az elnök ezen kifogását, 

a többségében magyarok lakta Székelyföldön is románul kellene 

beszélniük az önkormányzati képviselőknek a tanácsüléseken.  
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Az ellen is óvást emelt az elnök, hogy a kisebbségek által 

lakott települések hivatalainak ügyfélszolgálatán az alkalma-

zottaknak ismerniük kell a kisebbség nyelvét, mivel szerinte ez 

hátrányos megkülönböztetés a többségi munkavállalókkal szem-

ben, akiket gyakorlatilag kizárna az illető állásokból. Kifogásolja 

azt a kódexben szereplő pontosítást is, amely a közterek 

anyanyelvű feliratozását is előírja, mert szerinte az túllép az 

alkotmányos rendelkezésen. Azzal érvel, hogy az utcák és terek 

anyanyelvű feliratozása nem része a hatóság, és az állampolgár 

közötti kommunikációnak, tehát nem vonatkozik rá az 

alkotmányos előírás.  

Iohannis a szerzett jogok garantálásával sem ért egyet. 

Amennyiben a taláros testület helyt ad az elnöki óvásnak, a 

magyarság szerzett jogait is elveszítheti azokon a településeken, 

ahol számaránya a húszszázalékos nyelvhasználati küszöb alá 

csökken. Ennek értelmében le kellene venni a kétnyelvű 

feliratokat azokon a településeken, ahol (román betelepítés, a 

kisebbségiek elvándorlása, vagy asszimilációja miatt) húsz 

százalék alá csökken a kisebbségi lakosságarány. A román 

alkotmány azokban a közigazgatási egységekben kötelezi a helyi 

hatóságokat és központi közigazgatás helyi képviseleteit, hogy 

biztosítsák az anyanyelvhasználat lehetőségét a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó számára, ahol az illető kisebbség "jelentős 

számarányt" képvisel.  

 

Az ügyben tett CEMO lépések:  

A CEMO „amicus curiae”-t fogalmazott meg az ügyben és 

eljuttatta az Alkotmánybíróságra 2018. szeptember 17-én (a 

bíróság szeptember 20-án tárgyaltat az ügyet).2 A már létező 

anyanyelvhasználati jogokat biztosító cikkelyek esetén egy régi 

AB döntésre hivatkoztunk. Ez a döntés a 2001-ben született, 

                                                      
2 „Amicus curiae” alatt azt a jogintézményt értjük, mely lehetővé teszi, hogy 
többek között írásos véleménnyel segítsék egyes, perben nem feltétlenül álló 
személyek a bíróság jogértelmezését. 
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amikor a Közigazgatási törvénybe bekerültek a kisebbségek 

anyanyelvhasználati jogait biztosító cikkelyek, melyeket több 

ellenzéki párt megtámadott (Nagy Románia Párt és más 

szélsőjobboldali nacionalista román pártok). A 2001-es 112-es 

számú AB döntés elutasította az ellenzéki pártok óvását és 

határozatában megindokolta a kisebbségi anyanyelvhasználati 

jogait biztosító cikkelyeket. Azóta nem volt még arra kísérlet, 

hogy kisebbségek anyanyelvhasználatát biztosító jogokat vissza-

vegyenek, vagy megpróbáljanak visszavenni. Az elnök és az 

ellenzéki pártok lépése veszélyes precedenst teremt.   

Végezetül, az utcanévtáblák kétnyelvű feliratozását biztosí-

tó cikkelyt illetően – amelyet szintén megtámadott az elnök – a 

nemzetközi jogra hivatkoztunk (Karta, Keretegyezmény) és az 

Alkotmány 11. szakaszára, amely a jóhiszemű joggyakorlás elve 

van rögzítve „(1) A román állam kötelezi magát, hogy következetesen 

és jóhiszeműen teljesítse az általa részes félként aláírt szerződésekből 

fakadó kötelezettségeket. (2) A Parlament által a törvénynek megfelelően 

ratifikált szerződések a hazai jog részét képezik”. A CEMO azt 

javasolta az Alkotmánybíróságnak, hogy ne fogadja el a 

kisebbségek anyanyelvhasználatára vonatkozó, Iohanis elnök 

által megfogalmazott alkotmányossági óvást. Az ’amicus curiae-

hoz’ csatlakozott egy bukaresti emberjogi szervezet, az Active 

Watch is.  

Az AB levelet fogalmazott meg a kormánynak, melyben 

felkérte, hogy szeptember 10-ig fogalmazza meg álláspontját az 

elnök óvásával kapcsolatban. Jelenleg nincsenek információink 

arról, hogy a kormány elküldte-e álláspontját, amelyben 

megvédte a Közigazgatási kódexben meghozott cikkelyeket. Az 

Alkotmánybíróság több ízben elhalasztotta a döntést, legutóbb 

október 25-én újabb halasztást fogalmaztak meg a bírák és a 

jelenlegi ügyet november 6-án fogják tárgyalni.3 

                                                      
3 Az AB 2018. október 25-ei vonatkozó közleménye az alábbi linken érhető el: 
https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-338, (a perirat száma: 
1217A/2018), letöltve: 2019.03.21. 

https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-338
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3. Helyi rendőrség ügy (2018 november) 

 

2016-ban szervezetünk több eljárást, feljelentést és közérdekű 

adatigénylést kezdeményezett a marosvásárhelyi Polgármesteri 

Hivatal alárendeltségébe tartozó helyi rendőrséggel szemben. A 

marosvásárhelyi polgármesteri hivatalban magyar nyelven 

történő – beszélt és írott – ügyintézés nagyon nehézkes, számos 

akadály létezik, melyek közül az egyik a magyarul beszélő köz-

alkalmazottak alacsony száma. Maros megye székhelyén, 

Marosvásárhelyen, ahol a legnagyobb romániai magyar közösség 

él, a polgármesteri hivatalban az elmúlt évtizedekben jelentősen 

lecsökkent a magyar alkalmazottak aránya. Ugyanez a helyzet e 

hivatal alárendelt egységeiben is, többek között a helyi 

rendőrségen, ami a polgármesteri hivatal alárendelt igazgatósá-

gaként működik. Miközben a helyi rendőrség számos magyar-

ellenes intézkedéséről ismert, az alkalmazottai között alig találni 

magyarul beszélő személyt, magyar nemzetiségű személyt még 

kevésbé. A két évvel ezelőtti eljárásainkat tovább szeretnénk 

folytatni, tavaly kapacitásgondok miatt kénytelenek voltunk 

szüneteltetni ezt az ügyet, az idei évben viszont elindítjuk a 

rendőrséggel szembeni eljárásainkat.  

A marosvásárhelyi rendőrség egynyelvűsége miatt a 

közigazgatási peres eljárásainkat a romániai perrendtartás 

szabályainak megfelelően egy kérelemmel indítottuk szeptem-

berben, amelyet egy előzetes panasszal folytattuk október 

folyamán. Kérelmünket a rendőrség válaszra sem méltatta, az 

előzetes panaszunkra a válasz az volt, hogy a rendőrségen 

dolgoznak magyarok és magyarul beszélők, etnikai hovatarto-

zásra vonatkozóan nem adhatók ki adatok. Mindez érthetetlen, 

mert szervezetünk a benyújtott kérvényében nem tért ki arra 

vonatkozóan, hogy hány magyarul beszélő dolgozik a maros-

vásárhelyi Rendőrségen, ez egy régebbi ügyünk során képezte a 

jogi eljárásaink alapját.   
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A magyarul beszélők arányával egy ezelőtt két évvel 

elindított projekt keretén belül foglalkoztunk. Akkor a 

rendőrségre benyújtott közérdekű adatigénylésekre kapott vagy 

a rendőrség által megtagadott válaszok nyomán kialakult egy 

határozott kép arról, hogy a marosvásárhelyi rendőrségen 

nagyon kevés magyarul beszélő rendőr és adminisztratív 

személyzet dolgozik, a rendőrség által közzétett közérdekű 

tájékoztatás gyakorlatilag egynyelvű, a lakossági kampányok 

román nyelven zajlanak, a rendőrség közösségi oldala sem 

tükrözi azt, hogy Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai 

magyar közösség.  

Az előzetes panasz gyakorlatilag a peres eljárás kezdetét 

jelentette, következő lépésként szervezetünk ügyvédje 

megfogalmazta a peranyagot, amelyet december elején 

készülünk benyújtani a marosvásárhelyi Közigazgatási 

Bíróságra. A közigazgatási bírósági eljárás mellett az idei évben, 

szeptemberben szervezetünk antidiszkriminációs eljárást is 

indított a helyi rendőrséggel szemben. Célunk az, hogy 

amennyiben az ODT megállapítja a diszkriminációt, akkor a 

határozatot a peres eljárás során felhasználva szeretnék elérni, 

hogy a marosvásárhelyi rendőrség megfelelően és láthatóan 

alkalmazza a magyar lakosság anyanyelvhasználati jogait. Ezek 

közé tartozik az egyenruhákon, rendőrségi autókon szereplő 

feliratok kérdése, a közérdekű tájékoztatások két nyelven történő 

kifüggesztése, továbbá magyarul beszélő rendőrök és 

adminisztratív személyzet alkalmazása.  Miközben Marosvásár-

helyen a rendőrök egyenruhája és a rendőrségi járművei 

egynyelvűek, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Sepsi-

szentgyörgyön mindezek kétnyelvű formátumban működnek, 

léteznek. 

 

 

 



Szigeti Enikő: A CEMO 2018-as tevékenysége 

349 

4. Kétnyelvűség ügyek a Maros megyei tanács és alárendelt 

intézményeinél (2018 szeptember‒december) 

 

A Maros megyei tanácsot 34 tanácsos alkotja, akiket a 

helyhatósági választásokon választ meg a megye lakossága. A 

tanács elnöke 2016 óta Péter Ferenc, az RMDSZ tagja. A Maros 

megyei tanácsnak számos alárendelt intézménye van, ezek közül 

sajnos vannak olyanok, ahol a magyar közösség 

anyanyelvhasználati jogait nem tartják tiszteletben, ezek közé 

tartozik a megyei könyvtár és még néhány pár intézmény. Az idei 

év első két hónapjában önkénteseink felméréseket készítettek a 

megyei könyvtárban, a következő időszakban a Maros megyei 

Lakossági Nyilvántartóban, a Hagyományos Kultúra és Művé-

szeti Oktatás Maros Megyei Központjában, a Megyei Jelentőségű 

Létesítmények Örző-Védő Szolgálatánál és a Megyei Oktatási 

Erőforrás és Tanácsadás Központnál. 2017 decemberében talál-

koztunk Péter Ferenccel, a Maros megyei Tanács elnökével és 

jeleztük felé az idei évi eljárásaink elindítását és megbeszéltük 

vele, hogy az intézménynek szükség van egy kétnyelvűség 

stratégiára, amelynek tervezetét szervezetünk szívesen megfogal-

mazza.  

Az idei évben három megyei tanács alárendeltségébe 

tartozó intézmény ellen indítottunk antidiszkriminációs eljárást, 

a megyei könyvtár, a Hagyományos Kultúra és Művészeti 

Oktatás Maros Megyei Központja és a Megyei Jelentőségű Örző-

Védő Szolgálata ellen.  A feljelentések tárgya az érintett 

intézmények belső és egyes esetekben külső nyelvi tájképe, a 

közérdekű információk egynyelvűsége, az intézmények web-

oldala, illetve facebook oldalai.  

A megyei könyvtárban ‒ ahol számos ügyfél, olvasó 

megfordul ‒ csupán részben érvényesül a magyar nyelven törté-

nő ügyintézés, a könyvtárosok nagy része nem tud és nem ért 

magyarul, a könyvtár által szervezett közösségi programok a 

román közösség kultúrájával kapcsolatosak, kevés magyar 
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nyelven zajló program van. Erre jó példa, hogy a magyar 

anyanyelv napján a megyei könyvtár semmilyen programot nem 

szervezett, facebook oldaluk egynyelvű, a gyerekkönyvtárban is 

kevés a magyarul beszélő könyvtáros, jóval kevesebb a magyar, 

illetve a kétnyelvű program. A másik két intézményben jóval 

kisebb ügyfélforgalom van, azonban ezekben az intézményekben 

a nyelvi tájkép gyakorlatilag egynyelvű, a weboldal, facebook oldal 

egynyelvű, a kulturális és oktatási programok, amelyeket az 

egyik feljelentett intézmény szervez, csak román nyelven zajlanak 

(Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei 

Központja). 

 

 

5. MOGYE ügy (2018 szeptember‒december) 

 

A 2018 őszén kezdődő új tanévet még külön-külön kezdi meg a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

és a román nyelven oktató állami Petru Maior Tudomány-

egyetem, a két felsőoktatási intézmény fúziójára 2019 őszén kerülhet 

sor. A két egyetem szenátusa szeptember folyamán rendkívüli 

ülésen fogadta el azt a határozatot, mely elindítja az egyesítés 

folyamatát. A sajtóértesülések alapján szervezetünk úgy tudta, 

hogy a két egyetem szenátusa egyöntetű szavazással fogadta el a 

fúzióról szóló határozatot, azonban a MOGYE professzorokkal és 

diákokkal történt megbeszéléseken kiderült, hogy a határozat-

hozatalkor nem volt meg a szükséges létszám, egy-két szavazat 

hiányzott ahhoz, hogy a határozat érvényes legyen. Ennek 

fényében és a fúzióról szóló határozat elemzése végett 

szervezetünk közérdekű adatigényléssel fordult a MOGYE-hoz, 

az egyetem viszont megtagadta az adatok, információk kiadását. 

Adminisztrációs panaszunk után egy rövid email-ben tájékoz-

tattak arról, hogy minden általunk kért információ megtalálható 

az intézmény weboldalán, ami természetesen nem volt igaz, mert 

a két egyetem egyesítéséről szóló határozathozatalról szóló 
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jegyzőkönyv nincs az említett honlapon. Amennyiben kiderül, 

hogy a két egyetem egyesítéséről szóló határozat nem jogerős, az 

érvényes szavazatok hiányos száma miatt, szervezetünk 

megtámadja azt a bíróságon.  

 

Az ügyben tett jogi lépések: 

 

- A közérdekű adatigénylések megfogalmazása az oktatási 

minisztérium és a MOGYE irányába. A MOGYE mellett az 

oktatási minisztériumot is bevontunk az ügybe és tőlük is 

megkérdeztük, hogy mi az álláspontjuk a fúziót illetően. 

- Adminisztratív panasz a közérdekű adatigénylések meg-

tagadása miatt  

- Az ombudsmani hivatalhoz fordultunk a közérdekű 

információk kiadásának megtagadása mellett. Az 

ombudsman mindkét intézmény ellen eljárást indított, 

ugyanis az oktatási tárca is megtagadta első körben az 

általunk kért adatok, információk elküldését, viszont az 

adminisztratív panaszunk megfogalmazása után, végül 

válaszoltak. Az ombudsman kivizsgálta az ügyet, felszó-

lította a minisztériumot, hogy pótolja az információkat, 

azonban a MOGYE esetében nem indított eljárást, mert 

szervezetünk időközben a közigazgatási bírósághoz for-

dult.  

- Közigazgatási bírósági per: A Szigeti Enikő által 

megfogalmazott közigazgatási bírósághoz benyújtott 

peranyagot, a szeptember 14-én lezajlott tárgyaláson a 

szervezetünk külsős ügyvédje, Szász László képviselte a 

CEMO-t (peranyag száma: 1225/102/2018). 

 

Elsőfokon a pert ugyan elvesztettük, az indokolást azonban még 

nem kaptuk meg a bíróságtól. Amint ennek a kiközlése 

megtörténik, szervezetünk fellebbezni fog az ítélet ellen. 
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6. Oktatási antidiszkriminációs ügyek (2018 május‒december) 

 

Ez az ügycsoport tulajdonképpen több antidiszkriminációs 

eljárást foglal magába, melyben az érintett szakterület maga a 

romániai magyar oktatás. Az idei évtől kezdődően szervezetünk 

kiemelten kezeli a romániai magyar oktatás egészét. Ezen a téren 

ugyanis sajnos számos diszkriminatív jelenség zajlik, célunk ezek 

feltárása és megszüntetése.  

 

Jog- és érdekérvényesítés az oktatásban 

Az idén elindítottuk a „Jog- és érdekérvényesítő eljárások a romániai 

magyar oktatásban” projektünket, amelyet a következő években is 

folytatni szeretnénk.  Az idei évben két fontos területtel 

foglalkoztunk és ezekkel a diszkriminatív jelenségekkel 

kapcsolatosan tettünk jogi lépéseket:   

 

a.) A romániai magyar kisiskolások szóbeli értékelése 

(,,Értékeljük magyarul diákjainkat”) 

b.) A második idegennyelv tanításának megszűntetése 

kisebbségi nyelven tanuló osztályokban.  

 

Mindamellett, hogy a magyar diákoknak joguk van magyar 

nyelven tanulni, az iskolák gyakorlatában számos olyan folyamat 

létezik, amelyek nem követik az esélyegyenlőség elvét, a magyar 

diákok irányába nem érvényesül az egyenlő bánásmód elve 

(ilyenek például a magyar elemi iskolás diákok ellenőrző 

füzetében rögzített román nyelvű értékelések esete).  Miközben a 

román kisdiákok saját anyanyelvükön megfogalmazott szóbeli 

minősítést kapnak, a magyar tanulók ellenőrzőjébe az esetek 

túlnyomó részében román nyelven megfogalmazott értékelés 

kerül. Ez a folyamat diszkriminatív és a tanügyi törvény előírásait 

figyelmen kívül hagyja, hátrányos helyzetet teremtve ezáltal a 

magyar diákok számára.  
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A diszkriminatív értékelés miatt szervezetünk az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult. A feljelentésünkben 

felvázoltuk a tényállást, azokat a megyéket, ahol működnek 

magyar tannyelvű osztályok és ahol ez a jelenség jelen van 

(Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár, Bihar, Kolozs, Szilágy, 

Beszterce-Naszód, Arad, Temes, Fehér, Hunyad, Brassó, 

Máramaros, Temes, Szeben megyei iskolákban). Továbbá jeleztük 

azt, hogy az említett területeken működő magyar tannyelvű 

osztályokban, a magyar elemi osztályos diákok ellenőrzőibe 

román nyelven rögzítik a szóbeli értékeléseket.  

A magyar ajkú kisiskolások nem ismerik a magyar nyelvű 

értékelést, tanulmányi eredményeiket román nyelven 

fogalmazzák meg. A romániai iskolarendszerben az I—IV. 

osztályokban az értékelés nem jegyekkel, hanem minősítéssel 

történik. A 2011-ben született, 1-es számú tanügyi törvény alapján 

a nemzeti kisebbségek nyelvein folyó oktatásban a szülőkkel 

történő kommunikáció az adott közösség nyelvén (is) zajlik, 

továbbá az iskolai szóbeli és írásbeli értékelés során (minősítés) a 

kisebbségek nyelvét (is) lehet használni, a 45-ös cikkely, 14, 15-ös 

pontok értelmében.4 Reméljük, hogy az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács megállapítja a diszkriminációt és 

ezzel a határozattal elkezdhetünk nyomást gyakorolni a 

minisztérium és a magyar pedagógusok irányába és kérni, hogy 

tegyenek konkrét lépéseket ezen a téren. 

 

Második idegennyelv oktatásának törlése a magyar tannyelvű 

osztályos tanulók esetén 

Szaktanárok jelzései alapján az idei nyáron derült ki, hogy tavaly 

az Oktatási Minisztérium törölte a kisebbségi nyelveken zajló 

                                                      
4 Az említett törvénycikkelyek román nyelven: (14) În învăţământul în limbile 
minorităţilor naţionale, în comunicarea internă şi în comunicarea cu părinţii elevilor şi 
ai preşcolarilor se poate folosi şi limba de predare. (15) În învăţământul primar cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se comunică în scris şi oral şi în 
limba de predare. 
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kerettantervből a második idegennyelv oktatását. Eredetileg a 

szervezetünk az idegennyelvoktatás módszertanával kapcsola-

tosan szeretett volna eljárást indítani, ezt az ügyet egyelőre 

elhalasztottuk, mert a második idegennyelv oktatásának törlését 

sokkal diszkriminatívabbnak. A román diákok heti 2-3 órában 

tanulják a második idegennyelvet, mindezt a lehetőséget nem 

kapják meg a magyar és más kisebbségi tannyelven (német, 

szlovák, ukrán) tanuló diákok. Azok a kisebbségi nyelven tanuló 

diákok, akik szeretnének még egy idegennyelvet tanulni, például 

az angol mellett franciát vagy németet, magántanárhoz kell 

forduljanak. Fontosnak tartjuk, hogy a második idegennyelv 

tanításának megszüntetését az Diszkriminációellenes Tanács 

vizsgálja meg és állapítsa meg a diszkriminációt, hiszen ez a 

jelenség tovább gyengíti a magyar tannyelvű oktatást, és erősíti a 

magyar diákok hátrányos megkülönböztetését. 
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Szilágyi István 

 

ZÁSZLÓ- ÉS FELIRATPEREK SZÉKELYFÖLDÖN 

 

 

Bevezető 

 

Az elmúlt években megsokasodott jogi támadások a magyar 

feliratok és szimbólumok ellen többnyire sikerrel jártak Erdély-

ben, főleg Székelyföldön. Ezeket többnyire a román kormány 

megyei szintű képviselői (prefektusok) és a hírhedt feljelentő, 

Dan Tanasă nevéhez és egyesületéhez fűződnek. A magyarlakta 

települések önkormányzatai tehetetlenül állnak a kedvezőtlen 

bírósági döntések előtt és kénytelenek végrehajtani azokat. Arra 

vállalkoztunk, hogy a felperes által felvetett és a bíróságok által 

elfogadott jogi érveket feltérképezzük, elemezzük és ismertessük 

annak érdekében, hogy az aktuális törvényes keretben alternatív 

megoldásokat találjunk, illetve normatív javaslatokat tegyünk a 

jövőre nézve. 

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (Asociația 

Civică pentru Demnitate în Europa - ADEC) mögött nem más, mint 

a hírhedt Dan Tanasă, a székelyföldi románság önjelölt 

„jogvédője” és „oknyomozó” bloggere áll, aki szemlátomást a 

szervezett pereskedés kedvéért hozta létre ezt az álszent elneve-

zésű civil szervezetet. Az elmúlt évek során azt tapasztalhattuk, 

hogy Tanasă a törvényesség és igazságosság leple mögé bújva 

sorra kereste fel a magyarlakta megyék román prefektusait, hogy 

nyomást gyakoroljanak vagy akár bepereljék a magyar 

önkormányzatokat.  

Kovászna megyében nyomban síkra szállt a kormány 

képviselője a románság érdekében, és a prefektus személyének 

gyakori váltogatása sem zavarta meg a folyamatot, ámde a 

Hargita megyei prefektus, Jean-Adrian Andrei nem volt mindig 

hajlandó eleget tenni Tanasă abszurd kéréseinek. Tulajdon-
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képpen erre az akadályra vezethető vissza a magánúton történő 

pereskedés és az ADEC létrehozásának az ötlete.  

Tanasă gyakorlatilag semmi mást nem tesz, mint hogy 

felhívja az önkormányzatok és a bíróságok figyelmét arra, hogy a 

zászlók és a feliratok kihelyezésére nincs törvényes alap. A 

felperes tehát nem hivatkozik konkrét tiltásra, hanem mindössze 

a törvényes előírás hiányát hangsúlyozza kereseteiben. 

Ugyanakkor viszont az egyik közismert jogi alapelv értelmében, 

amit nem kifejezetten tilos, azt szabad volna, ám a prefektusok és 

az ADEC éppen ennek ellenkezőjét állítják, és azt látjuk, hogy a 

bíróságok sorra nekik adnak igazat. A gyakorlat pedig azt 

mutatja, hogy a kialakult bírósági gyakorlatot már igen nehéz 

megdönteni, ezért olyan fontos a törvényes keret kiegészítése és 

egyértelmű megfogalmazása. 

 

Zászlóügyek 

 

A prefektusok és a Dan Tanasă egyesülete által indított perek a 

középületek homlokzatára, illetve azok belterében (pl. 

tanácsteremben) és a közterekre kifüggesztett székely zászlók 

ellen, illetve a székely szimbólumokon alapuló helyi (önkor-

mányzati) zászlók ellen indult. 

 

A felperes érvelése szerint azért jogtalan a székely zászló, mert: 

- ez a Székely Nemzeti Tanács, azaz egy magánszervezet 

zászlója, amely "székely(földi) zászlóként" közismert. 

- a 75/1994-es és a 141/2015-ös zászlótörvények értelmében 

a román és az uniós zászlón kívül más nem loboghat 

közintézmény(b)en, kivéve, ha nemzetközi rendezvény 

zajlik vagy más ország delegációja tartózkodik ideiglenesen 

a helységben.1 

- a székely zászló etnikai szeparatizmust képvisel, 

ellentmond az alkotmányos és általános jogrendnek, illetve 

                                                      
1 75/1994-s törvény 7. cikke 
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alkotmányosan nem létező entitáshoz (sic!) való tartozást 

jelképez. 

 

Az érintett önkormányzat jellemzően az alábbi érvekkel 

válaszolt: 

- a feljelentőnek nincs érdekeltsége, tehát jogalanyisága sem. 

- az (etnikai, nemzeti) helyi közösségnek joga van használni 

saját szimbólumait. 

- törvény által nem tiltott (fasiszta/xenofób) jelképről van 

szó. 

- amit a törvény nem tilt, azt elvileg szabad, ha nem sért 

közérdeket. 

- a helyi autonómia elvén fogadták el és helyezték ki a 

zászlót.2 

- a 75/1994-es törvény 7. cikkelye kifejezetten más országok 

zászlóira vonatkozik, Székelyföld pedig egy történelmi 

régió Románián belül, ezért nem vonatkozhat rá. 

 

A felek meghallgatását követően az illetékes bíróság többnyire 

helyt adott a felperes érveinek és azzal indokolta döntését, hogy: 

- a feljelentőnek van jogalanyisága, mert a közjogban bárki 

jelezhet törvénytelenséget. 

- helyt ad a zászlótörvény és a helyi autonómia elvének 

korlátozó értelmezésének, azaz középület(b)en semmilyen 

más zászló nem loboghat a román és az uniós zászlón kívül, 

illetve az önkormányzat nem tehet hozzá a törvényhez, 

csak végrehajtja azt, avagy a közjogban nem állja meg a 

helyét, hogy amit nem tilos, azt szabad. 

- senkinek sincs joga magánzászlót (értsd: a Székely Nemzeti 

Tanács zászlóját) közterületen kitenni, akkor sem, ha annak 

történelmi/kulturális jellege van. 

- megtévesztő a polgárok felé, hiszen összemos egy nem 

létező entitást (azaz népet és régiót) az önkormányzattal, 

                                                      
2 215/2001-es közigazgatási törvény 5. cikke 
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amely pedig a román állam egysége, avagy az (etnikai) 

szimbólumhasználat a közösségnek szabad, de nem az 

önkormányzatnak. 

 

Ami a helyi (önkormányzati) zászlókat illeti, a bíróságok 

véleménye megoszlott. A kifogás alapja az volt, hogy 

Székelyföldön több önkormányzat éppen a székely zászló 

szimbolikáját (arany és kék színek, Nap és Hold) kölcsönözte saját 

zászlajára. Jogi szempontból pedig azt is kifogásolták, hogy az 

önkormányzatok ugyan törvényesen fogadták el, a 141/2015-ös 

helyi zászlótörvény 3. cikkelye értelmében a kormány jóvá kell 

még hagyja, erre pedig még várni kell – törvényes határidő híján 

meghatározatlan ideig.  

Erre hivatkozva távolították el többek közt Sepsiszent-

györgy és Csíkszereda, valamint Hargita és Kovászna megye 

zászlóit is. Különben a települések statútumával kapcsolatos 

jogszabály lehetővé teszi, hogy egy adott település meghatározza 

és leírja az általa használt szimbólumokat. Ez már 1993-ban 

megtörtént Székelyudvarhelyen a város zászlaja és a címer 

esetében is, a városi önkormányzat szerint ezért nem volna 

szükséges a kormány jóváhagyása a jóval később megjelent 

141/2015-ös törvény alapján. 

Külön említésre méltó a korondi és a gyergyószentmiklósi 

zászlóügyben hozott alapfokú döntés, ugyanis a (különben 

román nevű) bíró csak a székely zászló eltávolítását rendelte el, a 

helyi zászlót pedig törvényesnek minősítette, hiszen a 141/2015-

ös zászlótörvény előtt fogadták el és ezért – meglátása szerint – 

nem kell a kormánynak jóváhagynia. Másodfokon azonban 

felülírták ezt a döntést, és elrendelték a helyi zászló eltávolítását 

is, azzal érvelve, hogy mégis kötelező megvárni a kormány 

jóváhagyását, az elfogadás idejétől függetlenül, illetve a 

kifogásolt zászló jelenlegi formájában egy monoetnikus 

szimbólum, amely nem képviseli a helyi románságot, ezért 
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alkotmányellenes, továbbá feszültséget okozhat a zászló, hiszen 

érzelmi reakciókat vált ki.3 

 

 

Tanulságok, javaslatok 

 

Az esetek tanulmányozása során nyilvánvalóvá vált, hogy a 

jelenlegi törvényes keretek között a székely és a magyar zászló 

állandó jellegű használata a középületek(b)en és köztereken nem 

lehetséges, illetve a székely szimbólumokat idéző helyi vagy 

megyei zászlók is (megkérdőjelezhető) aggályokat vet fel. Való 

igaz, hogy a kisebbségi szimbólumhasználat Románában csupán 

a kisebbségi szervezetek számára megengedett, alkalmi jelleggel, 

azaz a saját rendezvényeiken, legalábbis az 1157/2001-es 

kormányhatározat 23. cikkének értelmében.  

Ezt úgy kell érteni, hogy pl. az RMDSZ használhatja a 

magyar zászlót március 15-én, azonban a helyi önkormányzatnak 

ez nincs megengedve, akkor sem, ha többségében magyarok 

lakják és éppenséggel az RMDSZ (vagy más magyar párt) vezeti 

azt. Tehát a törvény egyértelmű különbséget tesz az állami 

szervek és a kisebbségi szervezetek között. Továbbá, a Románia 

által ratifikált nemzetközi egyezmények is csupán a kisebbségi 

személyek identitásához és kultúrájához való jogát rögzítik és 

nem biztosítanak kollektív jogokat.4 

                                                      
3 Gyergyószentmiklóson a tiltást követően zászlórudat állítottak fel a város-
központban, amelyen a város zászlaját húzták fel, azonban ez sem kerülte 
Tanasă figyelmét, aki 2018 novemberében blogbejegyzésben kelt ki ellene: 
„Közterületen tűzte ki Gyergyószentmiklós polgármestere azt a lobogót, amelyet 1941-
ben a II. bécsi döntés után fogadtak el a város zászlajának, amikor a várost elfoglalták 
Horthy Miklós admirális seregei. (…) Más szavakkal, Gyergyószentmiklós 
önkormányzata az RMDSZ és az MPP irányításával folytatja a Horthy Miklós által 
elindított harcot‟. A város volt és jelenlegi elöljárói panaszt nyújtottak be Tanasă 
ellen az ügyészségen és a diszkriminációellenes tanácsnál, gyűlöletkeltés és 
uszítás miatt, ugyanis a volt magyar kormányzó megítélése rendkívül 
ellentmondásos a román közvéleményben. 
4 ET Nemzeti Kisebbségi Keretegyezménye (5. cikk, 1. bekezdés), Román-
magyar Alapszerződés (15. cikk, 2. bekezdés), Polgári és Politikai Jogok 
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Láthattuk, hogy a bíróságok korlátozó módon értelmezik a 

törvényt, ezért középületen/köztéren ebben a formában nem 

loboghatnak a román és az uniós zászló mellett, azonban 

bármilyen más formában megjeleníthetők volnának a közösség 

szimbólumai az épület(b)en (szalag, molinó, festés, fényvetítés 

stb.),5 de az is nyilvánvaló, hogy ezek csupán ideiglenes 

félmegoldásnak tekinthetők.  

A csíkszeredai helyi tanács termében például a 2016 

novemberében eltávolított zászlók helyére molinókat helyeztek, 

de ez sem kerülte el Dan Tanasă figyelmét, aki 2018 októberében 

jelentette fel újból a városházát a korábbi jogerős ítélet végre nem 

hajtása miatt. Füleki Zoltán alpolgármester szerint csupán 

muzeális célból kiállított darabokról van szó, a per folyamatban 

van. 

Az sem vezetett célra, amikor Kulcsár-Terza József a 

Magyar Polgári Párt parlamenti képviselője adományként adott 

át egy székely és magyar zászlót a Kovászna megyei tanácsnak. 

Bírói eltávolításukat követően egy izraeli, egy német és egy 

amerikai zászlóval együtt ismételte meg az adományt 2016 

novemberében,6 azonban két évvel később a brassói táblabíróság 

újból eltávolította a székely és a magyar zászlót. A döntés viszont 

nem tért ki a német, az izraeli és az amerikai zászló ellen, ugyanis 

ezek nem képezték a feljelentés tárgyát, azonban a felperes és a 

bíróság is figyelmen kívül hagyta, hogy jogi szempontból az 

adomány egységes, és az összes zászló együttese alkotja azt. 

Különben, a politikai állásfoglaláson kívül semmi jóra nem 

vezet a polgármesterek részéről, ha nem hajtják végre a végleges 

bírói döntéseket. 2018 júliusában Péter Ferencet, Szováta egykori 

                                                      

Nemzetközi Egyezménye (27. cikk), ENSZ kisebbségi személyek jogairól szóló 
nyilatkozata (1. cikk 1. bekezdés) 
5 Az önkormányzatok ugyanis a középületek és közterek gondnokai, tehát joguk 
és kötelességük belátásuk szerint karbantartani, felújítani és díszíteni azokat. 
6 Kulcsár Terza József akkor elmondta: a zászlókkal arra kívánja felhívni a 
figyelmet, hogy Románia etnikai sokszínűségét korábban a németek és a zsidók 
is erősítették. A politikus az Egyesült Államok zászlaját a Románia legfontosabb 
stratégiai partnere iránti elismerés és bizalom jeleként adományozta. 
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polgármesterét a marosvásárhelyi fellebbviteli bíróság 42 ezer 

lejre bírságolta, amiért nem távolította el a szovátai polgármesteri 

hivatalról a székely zászlót. Csíkszereda polgármesterét, Ráduly 

Róbertet pedig 2018 júniusában 75 ezer lej kifizetésére kötelezte a 

Hargita megyei törvényszék, amiatt, hogy nem távolította el a 

székely zászlót a Csíki Játékszín előtti zászlórúdról a jogerős 

bírósági döntés ellenére.7 

A probléma végleges megoldását csakis egy olyan 

törvénymódosítás elfogadása jelentené, ami nem csak a 

kisebbségi szervezetek számára biztosítja az alkalmi szimbólum-

használatot, hanem felruházná a 20%-os kisebbségi lakossággal 

rendelkező önkormányzatokat a kisebbségi szimbólumok állan-

dó használatára.  

Ehhez a 75/1994-es zászlótörvény végrehajtására 

vonatkozó 1157/2001-es kormányhatározat 23. cikkét kellene 

kiegészíteni olyan módon, hogy a következőképpen szóljon: 

„Azokban a közigazgatási egységekben, ahol a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek aránya eléri a 20 százalékot, a helyi közigazgatási 

hatóságok kötelesek kitűzni a román és az uniós zászló mellé az adott 

kisebbség zászlóját/zászlóit is a közintézmények homlokzatán, a 

köztereken, valamint a más törvények által előírt helyeken.”  

Valamelyest az is hozzájárulna a probléma orvoslásához, 

hogy ha a 141/2015-ös helyi zászlótörvény 3. cikkelyéhez 

határidőt szabnának a kormánynak a helyi zászlók elfogadására, 

hiszen ez is jelentősen akadályozza az önkormányzatokat 

törvényes joguk érvényesítésében. 

                                                      
7 2018 novemberében perújrafelvételt kért Ráduly, miután birtokába jutott az az 
információ, hogy a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) nem 
teljesítette az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó törvényes feltételeket, 
így nem is perelhetett volna. Ugyanerre hivatkozva Árus Zsolt gyergyó-
szentmiklósi aktivista az egyesület felszámolását kérte az egyik bukaresti 
bíróságon. Az említett törvény kimondja: egy egyesület jog szerint megszűnik, 
ha több mint egy éven keresztül nincs törvényesen megválasztott vezetősége, 
márpedig a jelek szerint 2016 júniusa óta ez a helyzet áll fenn az ADEC-nél. Árus 
szerint az általa követett cél (magyarság zaklatása) sem egyezik meg azzal, 
amiért alakult (románság védelme), ezért is kérhető a felszámolása. 
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Feliratügyek 

 

Az abszurdum határait súrolja a 2015-ben Dan Tanasă blogger és 

„jogvédő” által kezdeményezett perek tárgya: a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) nevében Tanasă arra kérte 

a székelyföldi polgármestereket, hogy vegyék le a 

Községháza/Városháza/Megyeháza feliratokat, ugyanis a 

megnevezésnek nincs román megfelelője, tehát törvénytelenül 

használják. Hiába jelezték a polgármesterek, hogy a megnevezés 

az épületet jelöli és nem különálló intézményt, tehát nem esik a 

közigazgatási törvény hatálya alá, a Hargita és Kovászna megyei 

bíróságok az esetek többségében mégis az ADEC-nek adtak 

igazat, elfogadván a különös indoklást. A helyzet abszurditása 

tulajdonképpen abban áll, hogy a román hatóságok a magyar 

feliratokon kérik számon a román nyelv szegényesebb szókincsét. 

 

A felperes érvei itt a következők voltak: 

- a kitehető feliratokat a közigazgatási törvény korlátozó 

módon szabályozza, azaz kizárólag a Polgármesteri Hivatal 

és a Helyi Tanács neve szerepelhet az önkormányzat 

épületének homlokzatán.8 

- Romániában nem létező intézménynév a Községháza, 

valójában magyarországi import, tehát nem megfelelő a 

fordítás, nem is hivatalos a felirat, és különben 

diszkriminatív a románokra nézve (ha kizárólag magyarul 

írja). 

- a fenti okokból megtévesztő lehet a felirat a román 

állampolgárok számára. 

 

 

 

                                                      
8 A 215/2001-es törvény 76 cikkének 4. bekezdéséről van szó, amely arra 
kötelezi az önkormányzatokat, hogy a 20%-os arány felett a település nevét, a 
helyi közintézmények nevét és más közhasznú hirdetéseket kisebbségi nyelven 
is tüntessék fel. 



Szilágyi István: Zászló- és feliratperek Székelyföldön 

363 

Az alperes önkormányzatok az alábbi érvekkel védekeztek: 

- a felperes ADEC nem bizonyította az érdekeltségét 

(jogalanyiságát). 

- a törvény által előírt feliratok a helyükön vannak, a 

megfelelő táblákon. 

- nem intézményt jelöl, hanem az épület rendeltetését 

(akárcsak az Igazságügyi Palota vagy a Kultúrotthon 

feliratok más épületeken). 

- semmilyen szabály nem tiltja, sőt, az Európai Nyelvi Charta 

megengedi a toponímiákat.9 

- a polgárok helyes tájékoztatásához való jogot szolgálja, a 

felirat tájékoztató jellegű 

- több román-magyar szótár is szinonimaként kezeli a 

Polgármesteri Hivatal és a Községháza/Városháza kifeje-

zéseket 

- más nyelveken is helytálló a kifejezés (németül Rathaus, 

angolul Town hall), történelmi és szimbolikus jelentősége 

van a helyi közösség számára 

 

A felek meghallgatását követően az illetékes bíróság többnyire 

helyt adott a felperes érveinek és azzal indokolta döntését, hogy: 

- a feljelentőnek van jogalanyisága, mert a közjogban bárki 

jelezhet törvénytelenséget. 

- meghaladott kifejezésekről van szó, amelyek az aktuális 

jogrendben nincsenek (megj.: tévesen a kommunizmus 

idején használatos Néptanács kifejezésre utal). 

- vannak korábbi döntések az Országos Diszkrimináció-

ellenes Tanács részéről arra vonatkozóan, hogy diszkrimi-

nálják a románokat a magyar nyelvtudás megkövetelésével 

(alkalmazás). 

                                                      
9 A 10. cikk 2. bekezdésének g. pontja szerint a Felek vállalják, hogy megengedik 
és/vagy bátorítják a helyneveknél a regionális vagy kisebbségi nyelveken 
hagyományos és helyes formák használatát vagy elfogadását, ha szükséges a 
hivatalos nyelv(ek) szerinti elnevezésekkel együttesen használva. 
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- a kisebbségvédelem eszközei korlátozottak, az 

önkormányzat nem tehet hozzá a törvényhez, csak 

végrehajtja azt, avagy a közjogban nem állja meg a helyét, 

hogy amit nem tilos, azt szabad 

- nem minősül toponímiának a Községháza / Városháza / 

Megyeháza megnevezés, ebbe a kategóriába csak a földrajzi 

nevek esnek bele (vizek, hegyek stb.) 

 

Kivételesnek számít a Kovászna megyei Maksa község esete, 

ugyanis elsőfokon a bíróság elutasította a prefektus keresetét, és 

csak másodfokon rendelték el a Községháza felirat eltávolítását, 

annak ellenére, hogy román nyelven is feltüntették az épület 

rendeltetését. (igaz, nem szó szerinti megfelelőjét, hanem a 

Primăria-t, ami polgármesteri hivatalt jelent). Az elsőfokú bíróság 

azzal indokolta döntését, hogy nincs kifejezett tiltás efféle felirat 

kihelyezésére és a helyi autonómia keretein belül van. Ezt írta 

felül a másodfokú bíróság, amely szerint ennek alapján bármilyen 

feliratot ki lehetne tenni és ez nem lehet elfogadható érv a 

középületekre nézve, amelyeknél szükségszerű és jogos a 

korlátozó értelmezés. 

Egy másik ügyben, amely joggyakorlati példaként szerepel 

az igazságügyi portálon,10 a bíróság elvetette a Diszkrimináció-

ellenes Tanács állásfoglalását, amelynek értelmében önmagában 

nem diszkriminatív a Községháza felirat, mivel a bíróság szerint 

nem is ez a szóban forgó per tárgya, hanem a felirat törvényessége 

egy középületen. A bíróság szerint semmilyen jelentősége nincs 

az elnevezés eredetének (Trianon előtti, magyarországi jogrend 

része), hiszen nem általa valósul meg a kisebbségvédelem, hanem 

a törvény által előírt hivatalos intézménynevek lefordítása által 

(Polgármesteri Hivatal, Helyi Tanács). 

Kovászna megyében volt ugyan próbálkozás a „Megyeháza” 

pontos román fordítására (Casa Județului), az ADEC azonban ezt 

                                                      
10 Lásd a 2014.02.27-én kiadott 661/R sz. döntést. Letöltés helye: www.portal. 
just.ro, letöltés ideje: 2018.09.10. 
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is megtámadta és nyert. A bíróság döntése értelmében a Casa 

Județului helyett a Palat administrativ a használatos kifejezés és 

ennek van is magyar megfelelője, amelyet törvényesen ki lehet 

helyezni: Közigazgatási Palota. Végül ez a megoldás született a 

sepsiszentgyörgyi székhelyű intézmény homlokzatán, annak 

ellenére, hogy erre a feliratra sincs expressis verbis megengedő 

törvényes előírás. 

A „Városháza” felirat ügyében Székelykeresztúron azzal 

érveltek, hogy a 20%-os nemzetiségi küszöb felett az önkormány-

zat köteles minden feliratot magyarra fordítani, tehát nem veheti 

le a Városháza feliratot a Primărie mellől, de nem is írhatja ki a szó 

szerinti fordítását (Casa Orașului), mert az meg románul nem 

használatos. Megállapíthatjuk ebből is, hogy valójában nem is 

annyira jogi, hanem inkább nyelvi vitáról van szó, amely mögött 

nacionalista politikai indíték vélhető.  

Szilágyi N. Sándor nyelvész is hasonló állásponton van.11 

Szerinte konkrét szabály hiányában a Városháza/Primărie felirat 

törvényes, mivel nyelvi szempontból természetes, hogy nem 

mindig „találkoznak” tökéletesen a kifejezések két (nem rokon) 

nyelvben. Példának okáért említi a sfecla de zahăr fogalmát, ami 

magyarul cukorrépát tesz és nem a tükörfordítását használjuk 

(cukorcékla). A fellebbviteli bíróság azonban ebben az esetben is 

elrendelte a magyar felirat eltávolítását. A Városháza/Primărie 

nyelvi dilemmától függetlenül meghozott döntését azzal 

indokolta, hogy a felirat nem csak jellegéből, hanem méretéből és 

elhelyezéséből fakadóan törvénytelen, hiszen csak a hivatalos 

tábláknak van helyük az épület falán és ezeket semmi sem 

„árnyékolhatja be”. 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Lásd a vonatkozó bejegyzést: http://bit.ly/2Han0bd, letöltve: 2019. 05. 09. 

http://bit.ly/2Han0bd
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Tanulságok, javaslatok 

 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben azért vesztették 

el az ügyet az önkormányzatok, mivel az épület megnevezése 

összefolyt a hivatal megnevezésével. Meddőnek bizonyult azzal 

érvelni, hogy a szótárban több magyar változat van a primăria 

szóra, hiszen csak a Polgármesteri Hivatal lehet a hivatalos, 

ahogyan az a törvény által előírt kétnyelvű táblákon is mindenhol 

megjelenik. Különben a Primăria és a Községháza valóban nem 

fedi egymást tökéletesen, hiszen sokszor a helyi tanács is helyet 

kap az épületben, nem csak a polgármesteri hivatal. 

Jogi szempontból az sem változtat a helyzeten, ha más 

nyelven is feltüntetik ugyanazt a megnevezést, hiszen erre nincs 

is jogalap a román rendszerben. Miután Madéfalván levették és 

három nyelven festették újra a Primărie-Községháza-Rathaus 

feliratot, a felperes feljelentése alapján a bíróság 2016 decem-

berében megbírságolta a polgármestert az első (kétnyelvű) felirat 

ügyében hozott döntés végre nem hajtása miatt. Ennek precedens 

értéke van és azt jelenti, hogy a Primărie-Községháza változat 

sehol sem működhet. 

Természetesen, ha történelmi feliratról van szó, amely a 

műemléknek számító épület szerves része vagy az volt és felújítás 

során visszakerült, akkor ki kell tartani e mellett, ugyanis 

Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium és a Benes-ház 

felirata esetében is nyerő érv volt. Másrészt, ha elfogadjuk, hogy 

sem az Igazságügyi Palota, sem a Kultúrotthon vagy éppen a 

Közigazgatási Palota feliratokra sincs expressis verbis törvényes 

előírás, akkor a Községháza/Városháza/Megyeháza feliratokra 

sem lehet ez a kifogás – emellett is ki kell tartani. Furfangos 

alternatívának bizonyult, hogy Csíkkozmáson virágokból rakták 

ki a Községháza feliratot az épület elé. Ezen az alapon fából vagy 



Szilágyi István: Zászló- és feliratperek Székelyföldön 

367 

fémből is meg lehetne formázni esztétikai ürüggyel (pl. szobor 

vagy kopjafák), de ez csupán ideiglenes félmegoldás lehet.12 

A többnyelvű feliratozásnál két szemléletmód is lehetséges. 

Az egyik szerint a középületeken elhelyezett feliratok elsősorban 

minden román állampolgár tájékoztatását szolgálják, ezért a 

román felirat az alapértelmezett, és ahhoz akkor rendelhető 

magyar fordítás, amennyiben a magyar lakosság aránya 

meghaladja a közigazgatási törvényben előírt 20%-ot.13 

Arra külön ügyelni kell, hogy a román verzió a magyar 

felett, ugyanakkora méretben, színben és betűtípusban jelenjen 

meg.14 Más megközelítésből, de gyakorlatilag ugyanezt írja elő az 

500/2004-es román nyelvtörvény 6. cikkelye is, amelynek 

értelmében a köztereken elhelyezett idegen nyelvű feliratot 

mindig el kell látni román fordítással, ugyanolyan betűtípusban 

és méretben.15 A kizárólag magyar nyelven feltüntetett intéz-

ményneveket könyörtelenül eltávolítják.16 

A kedvezőtlen bírói döntés elvileg nem zárja ki az új felirat 

kihelyezését, ha az lényegesen eltér a régitől. Meglátásunk szerint 

erre volna is egy törvényes lehetőség, méghozzá a Casa Comunală 

                                                      
12 Az önkormányzatok ugyanis a középületek és közterek gondnokai, tehát 
joguk és kötelességük belátásuk szerint karbantartani, felújítani és díszíteni 
azokat. 
13 A korábban már említett 76. cikk 4. bekezdéséről van szó. 
14 Ezt az 1201/2001-es kormányhatározat 11. és 12. cikke írja elő. Említésre 
méltó, hogy Tanasă egy másik ügyben, Csíkkozmáson azt is kifogásolta, hogy 
azonos szinten található az intézmény magyar és román nyelvű táblája, mert 
szerinte ,,azt sugallja, hogy Kozmáson a magyar nyelv az államnyelvvel egyenértékű, 
ami teljesen hamis‟. 
15 Erre a törvényre hivatkozva nyert pert Kovászna városa első fokon 2018 
novemberében, amelyet az ADEC indított, hogy levetesse a művelődési ház 
falán található Széchenyi-dombormű körüli emlékplaketteket. A felperes 
szerint törvénytelen, hogy a román fordítás a magyar szöveg alá került, de ezt 
a bíróság nem fogadta el, hanem úgy értelmezte, hogy egy idegen nyelvű 
szöveget a törvénynek megfelelően román fordításával együtt helyeztek ki 
közterületen, azonos betűméretben és típusban. 
16 Sepsiszentgyörgy önkormányzata például kénytelen volt eltávolítani a 
Székely Mikó Kollégium bejáratánál levő magyar feliratot, miután a brassói 
ítélőtábla jogerős ítéletben kötelezte erre. A „Református Székely Mikó Kollégium” 
feliratot még 2016-ban kifogásolta Dan Tanasă egyesülete. 
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változat, mert románul is így nevezték a múltban a Községháza 

épületet. Az új, kétnyelvű felirat levételét elvileg már csak egy 

újabb perben kérhetik. Így járt Korond község polgármestere, aki 

tanácsunkat megfogadva járt el, azonban ezt a lépést is kifogá-

solta az ADEC, és arra kérte a bíróságot, hogy pénzbírságot 

vessen ki a korábbi jogerős ítélet végrehajtásának elmulasztása 

miatt.17 

A joggyakorlat ismeretében esetleg olyan stratégiai 

módszerrel lehetne próbálkozni, hogy az önkormányzat csupán 

románul tüntesse fel az épület rendeltetését (község-/város-

/megyeháza), amelyet a magyar jogvédők támadjanak meg, a 

magyar fordítás hiányára hivatkozva. 

A probléma végleges megoldását a közigazgatási törvény 

egyértelmű kiegészítése jelentené, amely az önkormányzatnak 

szabad kezet adna középületek névadása és kisebbségi nyelvű 

feliratozása terén. Ehhez a 215/2001-es törvény 76. (4) 

cikkelyének a következőképpen kellene ideálisan módosulnia: „A 

helyi közigazgatási hatóságok kötelesek biztosítani a településnevek, a 

közintézmények és a középületek elnevezésének, valamint a közérdekű 

hirdetések fordítását annak a nemzeti kisebbségnek az anyanyelvére, 

amely teljesíti a 2. bekezdésben előírt feltételeket.”18 

Az új közigazgatási kódex, amelynek érvénybe léptetése 

még folyamatban van, sajnos nem tartalmaz ilyen jellegű 

kiegészítést, de a javára szól, hogy kedvező intézkedéseket is 

tartalmaz. Ha érvénybe lép, akkor nem csak a települések neveit, 

hanem a közterületek, utcák elnevezéseit is fel kell tüntetni 

azokban a kisebbségek által lakott településeken és városokban, 

ahol ez az arány meghaladja a 20%-ot. Egy másik módosítás 

nevesíti a többnyelvűsítésre köteles decentralizált intézménye-

                                                      
17 Tudniillik a bíróság 2016-ban elrendelte a Községháza felirat eltávolítását, 
mert nem azt tartotta a Primărie kifejezés magyar megfelelőjének, hanem a 
polgármesteri hivatalt. 2018 decemberében a Hargita megyei törvényszék 
elsőfokú ítéletében helyt adott az egyesület keresetének, és napi 416 lejes 
bírságot szabott ki, a korábbi, jogerős ítélettől számítva. 
18 Utalás a húsz százalékos küszöbre. 
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ket, kiterjeszti az anyanyelvhasználatot a prefektusi hivatalokra, 

és a kisebbség nyelvén (is) kiadott formanyomtatványok jelen-

hetnek meg a közintézményekben. A tervezet tartalmazza azt a 

szabályt is, amelynek értelmében az önkormányzat akkor is 

dönthet egy magyar nyelvű felirat kihelyezésének ügyében, ha az 

adott településen belül a lakosság aránya nem éri el a 20%-ot. 
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Szilágyi Miklós 

 

EGY KÜLÖNÖS NYELVI BŰNCSELEKMÉNY ESETE 

SZERBIÁBAN 

 

 

2017. december 26-án egy igazán megdöbbentő tárgyalás zajlott 

le a szerbiai Pozarevacon, a Gazdasági Bíróság egyik bírája előtt. 

Az eset során egy tanút kellett volna kihallgatni, aki szeretett 

volna azon jogával élni, hogy a saját anyanyelvén – magyarul - 

adjon tanúvallomást. Az erre vonatkozó jogszabály, a Hivatalos 

nyelv- és íráshasználatról szóló törvény (SZK Hiv. Közl. 30/2010) 

11. szakaszának 6. bekezdése értelmében azon nemzeti kisebbsé-

gek tagjai, melyek száma a legutóbbi népszámlálás adati szerint a 

Szerb Köztársaság teljes lakosságában eléri a 2%-ot, saját 

nyelvükön fordulhatnak a köztársasági szervekhez és egyben 

joguk van azon a nyelven választ kapni. Ez a kitétel a szerbiai 

magyarok esetében egyértelműen fennáll, mivel a 2011-es 

népszámlálás szerint Szerbia lakosságának 3,5%-a magyar 

nemzetiségű. Ugyanezen törvény 16. szakasza alapján azokon a 

területeken, ahol a nemzeti kisebbségek nyelvei nincsenek 

hivatalos használatban, az eljárást  folytató szervek, illetve 

szervezetek a jogaikat és kötelességeiket náluk érvényesítő 

nemzeti kisebbségek tagjai számára kötelesek biztosítani, hogy az 

e szervek és szervezetek előtt folytatott eljárásban a saját 

nyelvüket és írásukat használják; hogy a saját nyelvükön nyújtsák 

be a kérvényeket, a fellebbezéseket, a kereseteket, a javaslatokat, 

a folyamodványokat és egyéb beadványokat; valamint, hogy a 

kérvényükre a saját nyelvükön küldjék meg határozat, ítélet és 

egyéb,  a jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó aktusok, 

valamint a bizonyítványok, bizonylatotok, igazolások és egyéb 

iratok másolatát. 
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A bíró a tanú ezen kérelmét gondolkodás nélkül 

elutasította. Kérte a tanút, hogy szerb nyelven nyilatkozzon, amit 

a tanú nem volt hajlandó megtenni.  

Ezek után egy igazán szakértelemtől mentes kérdést tett fel 

a bíró a tanúnak. Megkérdezte tőle, hogy beszéli-e a szerb nyelvet. 

Egyértelmű azonban, hogy az anyanyelv használatának lehető-

sége nem függ attól, hogy ki mennyire ismeri egy ország többségi 

nyelvét és ez minden esetben biztosított kell, hogy legyen. Az is 

teljesen egyértelmű, hogy általában mindenki a saját anyanyelvén 

tudja magát a legjobban kifejezni. Emiatt a bíró kérdése, teljesen 

értelmetlen volt.  

A kérdés után a tanú elmondta, hogy alkotmányos joga van 

az anyanyelvének a használatára, és hogy teljesen irreleváns, 

hogy tud-e szerbül. A tanú tehát nagyobb tanúbizonyságot tett 

jogainak ismereteiről, mint a bíró jogi tudásáról.  

A bíró az elhangzottakat követően büntetést rótt ki a tanúra, 

10.000 dinár összegben, ami átszámolva mintegy 27.000 forintot 

tesz ki. Ezzel a bíró bűncselekményt követett el. A Büntető 

törvénykönyv (SZK Hiv. Közl. 94/2016) 129. szakaszának 

értelmében ugyanis „aki a Szerbiában élő népek, nemzeti kisebbséghez 

vagy etnikai közösséghez tartozók nyelvhasználatára vonatkozó 

jogszabályokkal ellentétben megtagadja vagy korlátozza a polgárnak azt 

a jogát, hogy jogérvényesítésekor vagy szervekhez vagy szervezetekhez 

fordulásakor anyanyelvét használja, pénzbüntetéssel vagy egy évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. 

A bírónak ez sem volt elég, itt sem állt meg, kötelezte a 

felperest, hogy helyezzen letétbe 20.000 dinárt (54.000 forintot), a 

fordítás költségeire. Ez egy nagyon magasan meghatározott 

összegnek számít, amikor szabályzatba foglalt a szóbeli fordítás 

költsége, ugyanis ez óránként 1.200 dinárt (3.200 ft) tesz ki. Ez azt 

jelenti, hogy 16 órányi fordítás összegét kellett volna megelő-

legeznie a felperesnek, hogy magyarul tehessen tanúvallomást a 

tanú.  
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Ezzel további szakaszokat sértett a bíró, tekintettel arra, 

hogy a Hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény 17. 

szakaszának 4. bekezdése arról rendelkezik, hogy az eljárást 

tolmács segítségével kell lefolytatni, ha az eljáró hivatalos 

személy nem ismeri megfelelő szinten a nemzeti kisebbségi 

nyelvet, a következő bekezdés szerint pedig a fordítás költségeit 

az eljáró szerv, illetve szervezet fedezi (tehát ez nem terhelheti 

feleket).  

Összességében véve tehát a bíró két nyelvi jogot is 

megsértett, egyrészt azt, hogy az anyanyelvén fordulhasson a 

bírósághoz a tanú (akinek teljesen igaza volt, hogy egyáltalán 

nem számít mennyire ismeri a szerb nyelvet), másrészt pedig 

azzal, hogy megfizettette volna a felperessel a fordítás költségeit 

is, amikor azt az eljáró szervnek, esetünkben a bíróságnak kellett 

volna fizetnie. 

A fentiek miatt a bíró ellen büntető feljelentés lett átadva az 

illetékes ügyészségen, s javasolva lett a törvényes büntetés 

kirovása. Bízunk az ügyészség és a bíróság által levezetett eljárás 

törvényes lefolytatásában, valamint abban, hogy az egyértelműen 

bűncselekményre utaló magatartás elnyeri méltó büntetését.  
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Szinek János 

 

A FELVIDÉKI SZÖVETSÉG A KÖZÖS CÉLOKÉRT 

TÁRSULÁSRÓL 

 

 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás tevékenysége 

nagyon gazdag volt az elmúlt évben, viszont sok szomorúságot is 

hozott. Tavaly ősztől kezdve sok értékes felvidéki magyart 

veszített a közösségünk. 2018. májusában hagyott itt bennünket a 

Szövetség a Közös Célokért igazgatónője, a Felvidék.ma hírportál 

alapítója és igazgatója, „Felvidék Nagyasszonya”, Pogány Erzsébet. 

A felvidéki magyarság egyik legfontosabb egyéniségét szinte 

mindenki ismerte, munkásságát több neki ítélt elismerés is 

bizonyítja, többek közt az Eszterházy Érdemérem, a Teleki 

Sámuel Érdemérem, az összmagyar kapcsolatok erősítéséért a 

Magyar Érdemrend tisztikeresztjét érdemelte ki, halála után 

Wekerle Sándor Közgazdasági életműdíjat, a Magyar Örökség 

díjat, a Széchenyi Társaság díját kapott. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni Erzsébetnek a magyar közösség fennmaradásáért 

végzett áldozatkész munkáját!  

Mint ahogy azt már sokan tudják, a Szövetség a Közös 

Célokért társulás 2001-ben alakult a magyar igazolványok 

rendszerének a kialakítására. A Szövetséget öt országos 

szervezet, a Csemadok, a Magyar Koalíció Pártja (mostani nevén 

Magyar Közösség Pártja), a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség hozta létre, s örömmel 

jelenthetjük be, hogy azóta a szövetség tagszervezeteinek száma 

már átlépte a húszat (jelenleg 24), tevékenységi köre pedig egyre 

jobban bővül, amelybe, a közös érdekek képviselete mellett, a 

Felvidék.ma internetes hírportál működtetése is beletartozik.  

A Társulás 2018. novemberében megtartott éves 

közgyűlésén sor került az alapszabály módosítására, mely a 
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következő személyi változásokat hozta a szervezet életébe: az 

eddigi egy igazgató helyét két igazgató vette át – így az ügyvezető 

igazgató Hideghéthy Andrea, a gazdasági igazgató pedig 

Losonszky Margit lett. A két igazgató munkáját egy háromtagú 

igazgatótanács fogja össze. Az alelnökök sora is bővítésre került, 

így a számuk kettőről háromra növekedett. Az elnök, Duray 

Miklós személye érintetlen maradt. 

A SZAKC Alapszabálya értelmében a szövetség tevékeny-

ségének tárgya elsősorban a szövetség tagjai közös érdekeinek 

képviselete és védelme, közös feladataik teljesítése és a magyar 

nemzet közösségének támogatását célzó közös kérdések 

megoldása. Ezen felül kötelessége koordinálni a szövetségi tagok 

tevékenységét, valamint együttműködni más, hasonló irányzatú, 

esetleg hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel és 

intézményekkel is. A társulás fő tevékenységei közé tartozik a 

kultúra védelme és fejlesztése, a művelődés támogatása, a 

tehetséges fiatalok és gyengébb szociális helyzetű családból 

származó fiatalok támogatása, a társadalom intézményes 

fejlődésének támogatása, a természeti feltételek és kulturális 

emlékek védelme, a környezet védelme és fejlesztése. Kiemelt 

feladataink közé sorolandó a tájékoztató irodahálózat működte-

tése, kurzusok, tanfolyamok és szemináriumok szervezése, 

szociális segítőtevékenység, illetve a jogsegély-szolgálat 

működtetése.  

A budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézettel kötött 

megállapodás értelmében a Szövetség a Közös Célokért társulás 

2016. október 1-től bekapcsolódik a Kárpát-medencei Magyar 

Jogsegélyszolgálat működtetésébe, így a SZAKC kollégáit 

jogsérelem esetén is bizalommal kereshetik az érintettek (az 

irodahálozatról bővebben a www.szakc.sk oldalon tájékozód-

hatnak). A KJI-vel való együttműködést még volt igazgatónőnk, 

Pogány Erzsébet indította el és dolgozta ki a jelenleg is jól 

működő eljárást Az irodáinkban az esetekről feljegyzést 

készítünk, s az ügyekben közvetítőként lépünk fel a 

http://www.szakc.sk/


Szinek János: A felvidéki Szövetség a Közös Célokért Társulásról 

375 

jogsegélyszolgálatban részt vevő szakemberek felé.  A jogsegély-

szolgálatban részt vevő szakembereink: Szinek János és Szinek 

Csütörtöki Hajnalka, akik ezúton is kérik a felvidékieket, 

forduljanak bizalommal a SZAKC munkatársaihoz, akik 11 

városban várják a megkereséseket.  

A Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársait 

leggyakrabban az alábbi témakörökkel kapcsolatban keresték fel 

a felvidéki polgárok: a magyar feliratok, hivatali nyelvhasználat, 

anyanyelvhasználati jogok, autóiskolai vizsgák, névmagyarítás, 

állampolgárság – kettős állampolgárság, állampolgársági törvény 

által okozott rendszerszintű problémák, Magyarországra 

átköltözött felvidéki magyarok mindennapi problémája, de 

számos megkeresés érkezik a Beneš-dekrétumokkal és 

a nevesítetlen földekkel kapcsolatban is.  

A Szövetség a Közös Célokért kiemelt figyelmet szentel 

többek között az elkobzott földek problémájának is, ugyanis azok, 

akik elveszített szlovák állampolgárságuk miatt nem kaptak 

kárpótlást hetven évvel ezelőtt elkobzott földjeikért, jogorvoslatot 

kaphatnak. A SZAKC jogvédő hálózata csatlakozva a budapesti 

Kisebbségi Jogvédő Intézet kezdeményezéséhez, várja mindazok 

jelentkezését, akik a második világháború előtt a mai Szlovákia 

területén termőfölddel rendelkeztek, szlovák állampolgársággal, 

vagy bejegyzett állandó lakhellyel azonban nem rendelkeznek.  

Társulásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

polgárok javát szolgálja, a polgárok érdekében cselekedjenek. Ezt 

bizonyítja az is, hogy évről-évre egyre több megkeresés érkezik 

be hozzánk, amiért nagyon hálásak vagyunk, ugyanis a 2018-as a 

megkeresések száma átlépte a nyolcvanat. Úgy tapasztaljuk, hogy 

felvilágosító és tájékoztató munkánknak köszönhetően a 

felvidéki magyarokban egyre jobban tudatosul, hogy 

sérelmeikkel bátran és bizalommal kereshetik fel a Szövetség 

irodáit, munkatársait, akik mindig készségesen állnak 

rendelkezésükre. 
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A felvidéki magyar kisebbség érdekében tájékoztatást 

nyújtunk a státustörvényből eredő lehetőségekről, segítséget és 

felvilágosítást nyújtunk a tanulmányi ösztöndíjakkal 

kapcsolatban, részt veszünk különböző régiófejlesztésre irányuló 

programokban, tájékoztatást nyújtunk a magyarországi, 

szlovákiai és Európa Uniós pályázati lehetőségekkel 

kapcsolatban,  együttműködünk a magyarországi Civil 

Információs Központokkal, valamint az elnyert szakképzési- és 

felnőttképzési pályázatokkal erősítjük a felvidéki anyanyelvi 

oktatást. Tesszük mindezt a felvidéki magyarság szolgálata és 

védelme érdekében! 

A Felvidék.ma hírportálon, melyet Szövetségünk 

működtet, 2018. januárjától egészen november végéig a tavalyi 

évhez képest jelentősen több cikk (számszerűsítve 226 db) jelent 

meg, melyek a felvidéki magyar jog- és érdekvédelemmel, a 

Minority SafePackkel, a Kisebbségi Kulturális Alappal, a civil 

szervezetek jogvédelmi tevékenységével, a kisebbségi 

jogérvényesítés lehetőségeivel, valamint az anyanyelvhaszná-

lattal és nyelvi jogokkal kapcsolatosak. A hírportál naponta 

frissül. Tényszerű, gyors és hiteles a tájékoztatásra törekszünk, és 

a felvidéki magyarság közéletét leginkább foglalkoztató híreket, 

eseményeket közöljük. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a 

Felvidék.ma hírportál teret ad a magyar érdekeket taglaló 

írásoknak, azonban semmilyen bulvárhíreket, reklámokat nem 

közöl. 

 

Köszönjük, hogy velünk vannak, és segítik munkánkat! 
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Takács Kató Katalin 

 

AZ ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK JOGVÉDELME 

 

 

Az Egyesületről 

 

Egyesületünk a 2014-es létrehozás óta tart előadásokat, iskolá-

soknak ún. jogi osztályfőnöki órákat, a honlapunkon keresztül 

pedig online fórumot és jogsegélyszolgálatot működtetünk. 

Emellett a jogvédelem témakörén belül rendszeresen jelentetünk 

meg kiadványokat, tájékoztató anyagokat.  

Az erdélyi magyar kisebbség jogvédelméhez több szervezet 

járul hozzá, szerteágazó tevékenységekkel. A mi munkánk 

elsősorban a fiatalokra koncentrálódik, célunk a jogsértések 

megelőzése az informálás és informálódás által.  

2017. november 30. és december 1. között egyesületünk két 

tagja részt vett a X. ENSZ Kisebbségügyi Fórumán, Genfben, 

Svájcban.  Felszólalásunkban arra hívtuk fel a figyelmet, hogy 

jelenleg a tanárok, szülők és diákok negatív képpel rendelkeznek 

a román oktatási rendszerről, melyet elavultnak, szervezetlennek, 

túlságosan elméletinek látnak. 

 

Felszólalásunkban a következőket javasoltuk: 

 

1. Nyílt párbeszéd kezdeményezését az oktatási rendszer 

megreformálásáról, melyben tanárok, diákok, szülők és 

mindenki más, aki szakmabeli, szabadon elmondhatja a 

véleményét.  

2. Hosszútávú terv kidolgozását az oktatási rendszer 

megreformálásához, mely figyelembe veszi a helyi és regionális 

sajátosságokat, a kisebbségek helyzetét, és amely egy 

gyakorlatiasabb irányt kell, hogy bevezessen az oktatásba.   
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3. Diákközpontú oktatási rendszert, mely odafigyel arra, hogy 

minden fiatalnak más adottságai és érdeklődési köre van, így 

szükséges alternatív programok és oktatási irányok 

kidolgozása.  

4. Az életre és nem a vizsgákra való nevelés, mely az elméleti tudás 

helyett a gyakorlatra fekteti a hangsúlyt.  

5. A diszkrimináció teljes tilalmát az oktatásban.  

 

Amikor diákokkal dolgozunk, mindig odafigyelünk arra, hogy 

partnerként tekintsünk rájuk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy 

könnyen tanulnak és nagyon szeretik, ha új dolgokat fedezhetnek 

fel. A kisebbségben élő fiatalok helyzete egy fokkal nehezebb, 

hiszen a törvények, szabályozások nem a saját anyanyelvükön 

érhetők el. Ez volt az oka annak, hogy egyesületünk két kiadványt 

is megjelentetett számukra: a „Jogi Kisokost” és a „Fiatal Vállalkozók 

Kézikönyvét”. Előbbi a fiatalok jogairól és kötelezettségeiről, 

lehetőségekről és korlátozásokról beszél, próbálva egy átfogó 

képet nyújtani a témában. Utóbbi azoknak szól, akik saját 

vállalkozásba kezdnének, de nem ismerik a kezdő lépéseket, a 

vállalkozások elindításának a jogi hátterét.   

 

 

A honlapunk többes funkciója 

 

A www.jogaink.ro oldalnak hármas célja van: jogi fórumként, 

magyar jogi hírportálként és jogsegélyszolgálatként is működik. 

A jogi fórum és a jogsegélyszolgálat másképp valósul meg, mint 

más szervezetek esetében és éppen ebben rejlik a különlegessége: 

a mi estünkben a kérdést bárhonnan és bármilyen időpontban fel 

lehet tenni, hiszen a holnapon lévő űrlapot kell kitölteni hozzá 

vagy pedig elektronikus levelet küldeni nekünk. A választ rövid 

időn belül fogalmazzák meg az egyesületünk ügyvédei, jogászai, 

ezt elküldjük a kérdezőnek és publikáljuk, természetesen névtele-

nül, az oldalra is. Így bárki, akinek hasonló kérdése van, elérheti 

http://www.jogaink.ro/
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azt.  Kérdezni lehet egy jogszabály előírásairól, alkalmazásáról 

vagy akár egy konkrét esetet is be lehet mutatni, ha annak jogi 

relevanciájára kíváncsi a kérdező. A kérdés beküldése egyszerű, 

az egyetlen személyes adat, amit igénylünk hozzá, az a beküldő 

e-mail címe, melyre azért van szükség, hogy a választ el tudjuk 

küldeni neki.  

A Jogi fórumon különféle kategóriákban találhatók meg a 

kérdések és a rájuk adott válaszok: kisebbségi jog, büntetőjog, 

ingatlanjog, munkaügyek, családjog, polgárjog, adózással kap-

csolatos kérdések, vállalkozással kapcsolatos kérdések, internet-

használattal kapcsolatos kérdések, lakóközösségi kérdések, 

közúti és egyéb szabálysértések és egyéb témákban.  

Ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára biztosítunk, 

akiket bármiféle hátrány vagy jogsérelem ért a magyarságukért, 

az anyanyelvük használatáért, vagy azért, mert egy magyar ér-

dekvédelmi szervezetnek dolgoznak vagy nyújtanak önkéntes 

alapon segítséget.  

   
 
2018 tavasz-nyár 

 

2018.03.2-4 között Algyógyon, Hunyad megyében terveztük meg 

az előttünk álló évet. Öröm volt látni azt, hogy egyre több fiatal 

jogász, joghallgató érdeklődik a munkánk iránt és szeretne hozzá 

csatlakozni. Fontos az, hogy a kitűzött célokat egy csapat végezze, 

mindenki hozzájárulva a sikerhez. A tavaszi időszakban isko-

lákhoz látogattunk el, nyári időszakban pedig fesztiválokon 

tartottunk előadásokat különböző jogi témákban. 

A marosvásárhelyi VIBE fesztiválon 2018.07.05 – 08. között 

vettünk részt. A témák közt szerepelt az arcképhez való jog, 

diákmunka és egyéb munkajogi tudnivalók is. 2018.07.18 – 22. 

között a Gyergyószentmiklós mellett immár tizennegyedik 

alkalommal megszervezett Emi-táborban is részt vettünk. A tábor 

egyik fontos célja a koncertek mellett a magyarságot érintő 

aktuálpolitikai kérdések megválaszolása. Két nap alatt a Jogaink 
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egyesület munkatársai változatos témákkal és esetekkel várták az 

érdeklődőket a Jogaink sátorban. Többek között szóba kerültek a 

kisebbségvédelmi lehetőségek az Európai Unióban, a szólás-

szabadság és a nemzetközi jog fogalma. Megválaszolásra 

kerültek olyan kérdések, hogy miért nem loboghat a székely 

zászló, mi a teendő, ha rendőrrel találkozunk, milyen jogaink és 

kötelességeink vannak az internet világában. 

A résztvevőket nagyon érdekelték a szimbólumhasználattal 

kapcsolatos jogi szabályozások. Erre főleg az után lett igény, 

miután ezeket a jogokat sok esetben figyelmen kívül hagyják, 

nem tartják tiszteletben a hatóságok.  

2018.07.26-án Tusványoson vettünk részt, a KJI által 

szervezett ''Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében – a civil 

szférában" című előadáson, majd augusztus 5 – 8. között a Toroc-

kón megszervezett Alumni Nyári Egyetemen.  

 
 
2018 ősz-tél 

 

Az ősz fénypontja egyesületünk életében a Jogi Ki mit tud 

verseny volt, melynek döntőjét november 17-én tartottuk, 

Kolozsváron. Kilenc csapat részvételével a kolozsvári János 

Zsigmond Unitárius Kollégiumban került sor a rendezvényre.  A 

versenyzők új feladatokkal és kihívásokkal találták szembe 

magukat, többek között egy bírósági tárgyalást is el kellett 

játszaniuk. A dobogós helyekre a következő csapatok kerültek: I. 

helyezett a „JogHurt” nevű csapat lett, II. helyezett a „Kiscsalá-

dunk” csapat és III. helyezett pedig a „Jogi Bear” nevű csapat lett. 

Újabb év tapasztalataival a hátunk mögött arra a következ-

tetésre jutottunk, hogy szükség van a munkánkra. Legyen szó 

jogvédelemről, oktatásról, szükség van fiatal szakemberekre, és 

szükség van a folyamatos utánpótlás biztosítására. Célunk az, 

hogy fiatalokat győzzünk meg arról, hogy a jogi pálya sok szép 

kihívást hoz magával, hogy szükség van mindenki munkájára és 

tudására, itthon.  
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