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Előszó 

 

 

Amikor e tartalmas és szépen szerkesztett kötethez az előszó megírásába 

kezdtem, jött a friss hír, hogy az ukrán Alkotmánybíróság megsemmisítette a 

2012. évi nyelvtörvényt, ami legalább némi jogokat biztosított a nemzeti 

kisebbségeknek. Megnyílt az út tehát újabb, és minden bizonnyal kedvezőtlenebb 

jogszabály elfogadására, várhatóan nehezítve a magyar és más nemzetek 

helyzetét. Mindez egy-két nappal a KMKSZ-t ért kárpátaljai támadást követően. 

Távolról sem gondolhatunk arra, hogy íme, az élet mennyire igazolja a 

kisebbségvédelem fontosságát, és egyben szervezetünk, tevékenységünk 

szükségességét. Nem ilyenfajta megerősítést szeretnénk látni. Jobb lenne, ha nem 

ennyire azonnali igazolását kapnánk a jelen kötetben is láthatóvá váló 

erőfeszítések értelmének, vagy legalábbis ne ilyen direkt módon kapnánk. Az 

nem kétséges, hogy a kisebbségi jogok érvényesüléséért még a fenti szomorú 

példákhoz képest sokkal jobb feltételek mellett is alkalmanként fel kell lépni, 

hiszen kisebb-nagyobb jogsértések még akkor is történnek, ha az adott politikai 

szándékkal ez egyebekben nem egyezik, márpedig semmilyen – még a legkisebb 

– jogsérelem sem tolerálható, mert utat nyit a továbbiaknak. A figyelem nem 

lankadhat, a jogvédelmi szükség folyamatos, mégha változó intenzitású is. 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jó néhány éve azért jött létre, hogy 

segítséget adjon a határon túli magyar kisebbségi nemzeti jogok érvényesítése 

terén, amelyben a Kisebbségi Jogvédő Intézet jelenti a központi összefogó 

szervezetet, magot, kiegészítve a számos állandó és eseti megbízással jogvédelmi 

feladatot ellátó szakemberekkel, akik közvetlenül az érintett országokban töltik 

be küldetésüket. Küldetést töltenek be, mert a kisebbségi jogvédelem sokkal 

több, mint munka, az elhivatottságot igényel. Ehhez járul a jogvédelem 

feltételrendszereinek folyamatos értékelése, az ezzel kapcsolatos oktatási, 

kutatási, ismeretterjesztési tevékenység, biztosítva az elvi alapokat a mindennapi 

szolgálathoz. A nyári egyetemi előadások, az alumni programok, az eseti 
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konferenciák, a fiatal jogvédők, kutatók számára meghirdetett pályázatok nem 

csupán színesítik ezt a képet, hanem annak egyik alapvető alkotórészét adják. 

Jelen kötet több forrásból táplálkozik, hiszen olvashatunk benne nyári 

egyetemi, illetve konferencián elhangzott előadásokat, valamint a fiatal jogvédők 

sikeres pályázatait. A kötet ezen belül három részre osztható, amelyek egymással 

szorosan összefüggenek, egymásra épülnek és minden magyarázatnál jobban 

példázzák a kisebbségi jogvédelem mindennapos kihívásait. Az első részben a 

nemzetközi fórumok munkájáról, jelentőségéről, lehetőségeiről kapunk képet, 

olyan szerzők tollából, akik mindezekben közvetlen tapasztalatokkal 

rendelkeznek, munkájuk folyamatosan összeköti őket a tanulmányokban 

körvonalazott szervezetekkel. A második rész a kisebbségi jogvédelem három 

területére – Kárpátalja, Felvidék és Délvidék – vezeti el az érdeklődőket. A 

harmadik rész pedig a fiatal jogvédők, kutatók pályázatain keresztül mutatja be 

a kisebbségvédelem összetett helyzetét, nehézségeit és kihívásait, teljessé téve a 

kört, amely a nemzetközi színtől indulva, egy-egy régió problémáin keresztül a 

helyi esettanulmányokig ad képet közös munkánkról, küldetésünk helyzetéről. 

És ez utóbbi rész fontosságát különösen az adja, hogy az utánpótlás szakmai 

megalapozottságáról és tudatosságáról ad örömteli képet. 

Bizalommal és szeretettel ajánlom tehát jelen kötetet mindazoknak, akik a 

kisebbségi jogvédelem terén már aktívak, akik szeretnének bekapcsolódni, és 

azoknak is, akik csupán érdeklődnek, mert mindebben megerősítésre lelnek. 

 

 

 

    Dr. Bándi Gyula 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány  

         Kuratóriumának elnöke 
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Izsák Rita 

 

Kisebbségvédelem az ENSZ rendszerében 
 

 

 

Interaktív előadás 

 

Előadó (E):1 Az ENSZ Közgyűlése 1992-ben fogadta el a Nemzeti vagy 

etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló 

nyilatkozatot.2 Ennek négy alappillére van. Az első a kisebbségek létezéshez 

való joga, beleértve a testi épség védelmét és a népirtás tilalmát. A 

kisebbségeknek fizikai valójukban, kisebbségi közösségként kell 

megmaradniuk, fontos hogy ne asszimilálódjanak, ne írtsák ki őket. A 

második az identitás védelme, illetve annak megerősítése (protection and 

promotion).3 A protection egy minimum szintet jelent, vagyis az a cél, hogy a 

kisebbségek ne veszítsék el a nyelvüket, vallásukat. A promotion az már ennél 

egy picivel többet jelent. Azt, hogy az iskolában tanulhassanak a többségi 

gyerekek a kisebbségekről, a média tisztességesen mutassa be őket és a saját 

hangjukon szólalhassanak meg benne. Emellett meg kell említeni az erőszakos 

asszimiláció tilalmát, vagyis ne legyenek arra kényszerítve a kisebbségek, 

hogy a többség nyelvét beszéljék, a többség vallását gyakorolják, és ezzel ők 

megszűnjenek létezni. Ez utóbbi az itt jelenlévők, továbbá a magyar 

iskolarendszerek szempontjából is nagyon fontos. A harmadik pillér talán a 

legegyszerűbb, ez a diszkriminációtilalom és a joegyenlőség biztosítása 

minden téren, így például a munkában, oktatásban, egészségügyben. A 

                                                      
1 Izsák Rita az előadás idején utolsó napját töltötte az ENSZ Kisebbségi Ügyekért Felelős 

Különleges Jelentéstevőjeként. Jelenleg az ENSZ Faji Megkülönböztetés Felszámolásával 

Foglalkozó Bizottságának tagja (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD). 
2 ENSZ Közgyûlés 47/135. sz. Határozata. 
3 i.m. 2 (1. cikk) 
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negyedik pillér a részvétel elve. Ez az egyik legsarkalatosabb pont, mivel 

nagyon sok esetben a kormányok olyan politikát folytatnak, amiből a 

kisebbségeket teljesen kizárják. Nem vehetnek részt benne, nem is tudják, 

hogy mi történik, tehát a közéletben való részvétel biztosítása a negyedik 

legfontosabb pillér. Amennyiben ezt a négyet a fejetekben tartjátok ‒ tehát a 

létezéshez való jog, az identitás védelme, a diszkrimináció tilalma, és a 

részvétel elve ‒, akkor igazából meg tudjátok határozni, hogy egy kormány 

mennyire folytat jó a kisebbségpolitikát. Nos, mit érdemes megvizsgálni, ha 

azt akarjátok tudni, hogy a ti országotok, ahol éppen éltek, jól kezeli-e a 

kisebbségeit? Az egyik a megfelelő jogszabályok megléte. Mely 

jogszabályokban találunk kiebbségekre vonatkozó rendelkezéseket? 

Felszólaló (F): Közigazgatás területén, vagy akár magában az alkotmányban. 

E: Igen, elsősorban az alkotmányban. 

F: Polgári törvénykönyv, büntetőtörvénykönyv, de lehetnek rá hivatkozások 

eljárásjogban, oktatásban vagy munkajogban is. Inkább pozitív 

diszkriminációt kell alkalmazni a kisebbségekkel szemben. 

E: Igen, illetve léteznek különböző akciótervek, stratégiák is. Második, hogy 

rendelkezünk-e megfelelő adatokkal? Ahol ti éltek, vannak-e adatok a 

magyarokról, a magyarok szociális, társadalmi helyzetéről, jövedelméről? 

Tudjuk-e pontosan, hogy hány magyar él a szomszédos országokban? 

F: Általában ezeket az országok nem szeretik, nem akarnak pontos adatokat 

sem. 

E: Igen, valamennyi kisebbségvédő munkájának az az egyik legnagyobb 

akadálya, hogy nagyon nehezen tudjuk bebizonyítani, hány kisebbség él az 

adott országban, és hogy miért van szükség a fokozott védelemre, mivel 
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nagyon sok állam eltitkolja ezeket az adatokat. Ha mégis gyűjti ezeket, akkor 

nem publikálja. Magyarország ebből a szempontból véleményem szerint egy 

pozitív példa, hiszen a népszámlálásainkon több adat anonim módon 

közölhető pl: vallási, nyelvi hovatartozás, vagy akár a többszörös nyelvi 

identitás, ami számos országban nem is létezik. Nagy dolog az, mikor 

elmondhatod, hogy szlovák és magyar, vagy roma és magyar is vagy 

egyszerre. Mindez segíti az embereket abban, hogy valóban bevallják, hogy 

hova tartoznak. Nagyon fontos kérdés, hogy van-e felelős intézmény, van-e 

személy, van-e struktúra, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Hogy ha 

belegondoltok, a saját lakóhelyeteken ki az, aki például a magyarok ügyével 

foglalkozik? Itt most nem az alapítványokra gondolok. Ombudsman, 

parlamenti bizottság, kormány, ki az, aki a legmagasabb szinten ezzel 

foglalkozik? Tudjátok-e, hogy kihez lehet fordulni ha baj van, abban az 

országban, ahol éltek? 

F: Romániában létezik egy ombudsman, akihez bármikor fordulhatsz az 

igényeiddel, de ő csak ajánlást fogalmazhat meg, ami nem kötelező érvényű. 

Megvizsgálja azt a hivatalt vagy intézményt, amivel problémád van, ad egy 

választ, ami azonban csak ajánlás az intézménynek. Az intézmény ezt nem 

köteles betartani. 

E: Igen, és van még valaki más ezen kívül? 

F: Van kisebbségi államtitkárság is, de ez nem csak a magyar kisebbség, 

hanem az összes kisebbség számára garantált, így tehát nem csak 

ombudsmanokhoz fordulhatunk. 

F: Számomra a legerősebb védelmet - lehet, hogy elfogult vagyok - az 

igazságszolgáltatás jelenti. Mi ügyvédek vagyunk Romániában és nekünk a 

legerősebb eszközünk az igazságszolgáltatás, mert ott születnek kötelező erejű 
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határozatok, oda kell bevinni a nemzetközi jog szabályait, s végső esetben 

nemzetközi jogi fórumokhoz lehet fordulni, ahol úgymond megtámadjuk a 

hazai ítéleteket. 

E: Rendben van, akkor térjünk is rá az új témára, ami az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége. Szlovákiából van itt 

valaki? Te tudod, hogy kihez mehetsz, hogy ha problémád van Szlovákiában? 

F: Igazság szerint 99%-ban a bíróságokhoz, s azokból általában nemzetközi 

fórum lesz, legalábbis ezt mutatja a statisztika. 

E: Az igazságszolgáltatás az egy másik ág. A végrehajtó hatalom, tehát a 

kormány, a parlament? Kormánystruktúrákban tudtok-e még valakit? 

F: Véleményem szerint nincs, s nem hallottam róla, hogy lenne. 

E: Ez az egyik fő probléma, hogy nincs. A költségvetésben érdemes 

megnézni, hogy a kisebbségek számára van-e kellő mennyiségű pénzkeret 

elkülönítve. Tudjátok-e, hogy a ti országotokban van-e megfelelő összeg a 

magyar kisebbségre? 

F: Az a gond, hogy van, csak kifejezetten politikai alapon történik a pénzek 

elosztása. 

E: Ez mit jelent a gyakorlatban? Pártokhoz megy és nem az érintetteknek 

közvetlenül? 

F: Sokszor nem oda jut el a pénz, ahova irányítva volt.  

E: Ez sok helyen probléma. Kisebbségi képviselők. Tudjátok-e, hogy kik a ti 

képviselőitek, megbíztok-e bennük, tudtok-e hozzájuk fordulni, ti esteleg 

aktivisták vagytok-e a saját közösségetekben? Mi a helyzet a kisebbségi 
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jogvédőkkel? Pozitív negatív tapasztalatok? Képviselnek-e titeket vagy nem? 

Van-e élő kapcsolat közöttetek? Látjátok-e őket beszélni a tévében? Kihez 

mentek, hogyha baj van? Ez már a civilek világa. Honnan tudtatok erről a 

szabad egyetemről például? Ki szólt nektek? Alapítványok, ismerősök, 

család? 

F: Iskolából. 

F: A Kisebbségi Jogvédő Intézet konferenciájáról. 

F: Az Intézet honlapjáról. 

E: Ezeket azért kérdeztem, mivel a következőkben arról lesz szó, hogy ha ti 

az ENSZ-hez akartok jönni, és panaszt akartok tenni, akkor mire kell 

odafigyelnetek. Most akkor összefoglalnám, amiket eddig mondtatok. Létezik 

a megfelelő jogszabályi környezet, ami védi a kisebbségeket, és 

meghatározza, hogy milyen jogaik vannak alkotmányos, törvényi, rendeleti 

szinten. Vannak olyan adatok, amelyekkel bizonyítani tudjátok, hogy 

probléma van, mondjuk munkahelyi diszkrimináció, kisebbségi 

nyelvhasználat a bíróságokon, panaszok, hogy erről mit lehet tudni. Van-e 

felelős intézmény, amely veletek foglalkozik, mert ha nincs, az is egy nagy 

probléma, azt is érdemes jelenteni. A panasztételi mechanizmusok kapcsán a 

bíróságokat emeltétek ki, az igazságszolgáltatást, és az ombudsmant, 

ezenkívül még lehet ezer másféle megoldás is. Például a különböző regionális 

szakértők, kontaktok, továbbá a kisebbségi képviselők szerepe is döntő 

fontosságú. Hogy engedik-e őket dolgozni az nem mindig magától értetődő. 

Több országból sajnos sok panaszt kapok. Szerencsére ez nem Európára 

vonatkozik, hanem inkább az ázsiai régióra, ahol az egyik kisebbségi 

jogvédőnk nemrég meg is halt. Egyszerűen bombát dobtak a házára, tehát 

sajnos nagyon sok olyan terület van, ahol a kisebbségi jogvédők tényleg az 
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életükkel fizetnek azért, amit tesznek. Úgyhogy nagyon fontos az ő 

helyzetüket is megvizsgálni, hogy mennyire szabadok, mennyire tudnak 

szabadon beszélni, és mennyire tudnak a kisebbségek a gyülekézési joggal 

élni, hogyha problémájuk van. Éppen ezért a következőkben térjünk ki arra, 

hogy az ENSZ-ben milyen panasztételi lehetőségek vannak. Ha az ENSZ-nél 

akartok panaszkodni, mert titeket diszkrimináltak, mondjuk magyarul 

akartatok megszólalni egy önkormányzaton, ahol igenis a magyar elvileg 

hivatalos nyelv, és kiküldenek titeket, mit csináltok? Szerintetek lehet-e ezzel 

az ENSZ-hez fordulni, vagy nem? Ez túl kicsi jogsértés, vagy netán túl nagy? 

F: Először otthon kell megpróbálni végigmenni az egész rendszeren. Ha látom 

előre, hogy ez nem lesz hatékony és nem tudnak segíteni, akkor konkrétan 

mehetsz egyenesen az ENSZ-hez, de ezt bizonyítani kell, hogy nincs értelme 

végigmenni az összes bírósági szinten.  

E: Nemzeti szinten hova mentek először ezzel? Például az önkormányzatnál 

szeretnétek magyarul információt kérni, és azt mondják, hogy ha ti nem 

beszéltek szerbül, románul, akkor menjetek haza. Mit csináltok? 

F: Nálunk Romániában van egy előzetes panasztétel annál az intézménynél, 

amely meglátásunk szerint jogot sértett. Itt 30 napos válaszadási határideje 

van a közintézményeknek, és azt a választ, vagy a válasz hiányát támadhatjuk 

meg a bíróságon. 

E: Mennyi idő alatt fog a bíróság kitűzni egy tárgyalást ebben az ügyben? 

F: Van egy úgynevezett eljárási jog, ez 60-90 nap. 

E: Amikor az első tárgyalás megtörténik, meghallgatnak titeket, mi történik 

ott? 
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F: Nyerünk vagy nem. De ott is húzzák általában az ilyen jellegű ügyeket, 

megpróbálják a közigazgatásnak minél nagyobb lehetőséget adni, hogy 

„tisztára mossa” magát. És a bírókban benne van ez a beállítottság, hogy a 

közigazgatásnak mindig igaza van egy állampolgárral szemben. Egy egyszerű 

civillel szemben. 

E: Volt már ilyen tapasztalatod? 

F: Volt. És még lesz is. 

E: Rendben, van-e ellenvélemény? 

F2: Nem értek egyet. Egyrészt nem tudják húzni az időt a megengedettnél 

tovább, erre vannak eljárásjogi szabályok. 60 nap alatt az első tárgyalást ki 

kell, hogy tűzzék, miután az utolsó írott válaszirat beérkezik. A másik az, hogy 

van ellenpéldám. Nyertünk meg ügyeket, nem mondhatjuk azt, hogy mindig 

a közigazgatásnak van igaza. 

E: Tegyük fel, hogy nem nyertek ezen a peren, nem volt egyértelmű a 

jogszabályi környezet, az az illető nem tudott kellően magyarul, és azért 

ilyenkor megengedett, hogy szerbül vagy románul járjon el. 

F: A románoknál azt mondja a bíró, hogy a hivatalos nyelv román. Ezt írja az 

alkotmány. És erre ő egy pontot tesz az i-re, és befejezte.  

E: Tegyük fel, hogy akkor ez a vége, egy elutasító határozat. Ilyenkor mit 

csináltok?  

F: Van határidő fellebbezésre. 

E: Fellebbeztek, elvesztitek. Utána? 
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F: Esetleg legfelsőbb bíróságig elmehet az ügy, utána nemzeti szinten 

úgymond már befejeztük. Kimerítettünk minden jogorvoslati lehetőséget. 

F2: De legtöbb esetben nincsen legfelsőbb bíróság, tehát második fokon 

megáll. Itt már azon gondolkozunk, hogy van-e valami alapja, hogy az emberi 

jogi bírósághoz forduljunk. 

E: Na, akkor itt jön a kérdés, hogy kihez fordultok utána? Kimerítettétek a 

jogorvoslati lehetőségeket nemzetileg, azt mondjátok, hogy ez az ország 

nektek itt nem fog igazat adni. Hová mentek? Melyik nemzetközi 

szervezethez fordultok? 

F: Az Emberi Jogi Bírósághoz, a nemzetközi szervezetek közül az Európa 

Tanácshoz vagy az ENSZ-hez. 

E: Az ENSZ-hez hova? 

F: Az ENSZ-nek négy fő központja van, New York, Nairobi, Bécs és Genf.  

E: És akkor ezek közül hova írod a levelet? 

F: Szerintem Nairobi, vagyis hát úgy tudom, hogy Genf az a „gazdasági 

osztály”, New York az a Főtitkárság, Bécs az atomenergiával kapcsolatos 

ügyekért felelős, marad tehát Nairobi, de nem merem érte a kezemet tűzbe 

tenni, mert nem tudom pontosan. Kell legyen egy titkárság, akinek elküldjük. 

E: Hogy keresed meg ezt a titkárságot? 

F: Az ENSZ weboldalán kell lennie egy elérhetőségi címnek. És akkor lehet, 

hogy postán elküldöm a levelet, vagy digitálisan elküldöm. 

E: Ez igaz, de az ENSZ-nek van például Biztonsági Tanácsa, Közgyűlése, 

Emberi Jogi Tanácsa, Emberi Jogi Bizottsága. Hallottatok az UNICEF-ről, az 
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ENSZ Iparfejlesztési Szervezetéről (UNIDO), hallottatok a Menekültügyi 

Főbiztosságáról (UNHCR), az élelmezési szervezetről, (FAO) stb. Melyikhez 

fordultok? Írhattok-e mondjuk a helyi bukaresti ENSZ szervezetnek? 

Kezdjük ott, hogy az ENSZ-nek vannak ezek a nagy szervezetei, de a 

kisebbségi kérdés az alapvetően emberi jogi kérdés. Az ENSZ-nek három 

alappillére van, az egyik a biztonságpolitika, a másik a fejlesztés, a harmadik 

az emberi jogok. Most nagyon sarkítok mert nagyon bonyolult az egész 

rendszer. Picit úgy oszlik meg, hogy New York az igazából a 

biztonságpolitika és a fejlesztés. Ott foglalkoznak inkább a háborúkkal, a 

konfliktusokkal, a lefegyverkezéssel, és Genf az emberjogi központ. Ez azért 

rossz egyébként, mert nem így kéne ennek lennie, hanem mindenkinek 

mindenhol foglalkoznia kellene mind a három nagy pillérrel. Ezzel szemben 

New Yorkban például nagyon nehéz elmenni egy emberi jogi témával, mert 

nem érdekli őket. Őket csak az érdekli, hogy hol van konfliktus, hol kell 

lefegyverkezni, hol kell békét fenntartani. Tehát valószínűleg Genf körül kell 

keresgélnetek, amennyiben emberi jogi panaszotok van, mert ott fogtok 

hallgató fülekre találni. Egyfelől hasznos lehet megkeresni a hozzám hasonló 

szakértőket. A google-on special procedures címszó alatt ki fogja nektek adni 

az összes szakértőt, aki ebben a témában elérhető. A kisebbségi szakértő a 

leglogikusabb, de egyébként lehet tud segítani a szólásszabadságért, vagy a 

gyülekezésért felelős jelentéstevő, de akár az oktatásért felelős, vagy az 

igazságszolgáltatásért felelős szakértő is. A panaszokat, amennyiben más 

szakértőt is érint, megosztják egymással. Ez az első és legegyszerűbb lépés, 

amelyhez nem kell kimeríteni a hazai jogorvoslati lehetőségeket, akár a 

jogsérelem bekövetkezte előtt is írhattok, ha látjátok, hogy baj lesz. A szakértő 

fog nektek válaszolni az ügy részletetinek tisztázása érdekében. Ő felveheti 

rögtön a kapcsolatot mondjuk a román kormánnyal, aminek 30 vagy 60 napja 

van, hogy magyarázatot adjon a fevetett problémákra. Ez egyébként nagyon 

sokszor semmi mást nem jelent, csak egy nyomásgyakorlást. Nagyon jó, 
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hogyha a tagállam látja, hogy kívülről egy ENSZ magasságból is figyelnek 

arra, hogy például egy önkormányzat, hogy kezeli az állampolgárait.  

A másik lehetőség a kisebbségi fórum, ahol már például az Intézet 

nemzetközi koordinátora, Dabis Attila is járt, és reméljük, hogy közületek is 

többen részt vesztek majd ezen a Fórumon a jövőben. A kisebbségi fórum az 

olyan, hogy nem kell semmiféle státusz az ENSZ-nél, csak a fórum témáját 

kell megnézni a weboldalukon és regisztrálni. A Fórum maga az emberi jogi 

tanácsnak egy nagyon impozáns, 800 embert befogadó termében kerül 

megrendezésre, és amikor úgy gondoljátok, hogy ti most fel akartok szólalni, 

felteszitek a kezeteket és három perc áll rendelkezésetekre, hogy elmondjátok 

a problémátokat. Ez azért nagy dolog, mert az összes többi ENSZ 

összejövetelnél megvan adva, hogy először a kormányok beszélnek, majd az 

utolsó tíz percben kapnak csak a civilek időt. Az ENSZ kisebbségi fórum 

esetében - amit én vezettem, most már az utódom fogja novembertől - az a 

szabály, hogy teljesen véletlenszerűen a felszólalók sorrendje, függetlenül 

attól, hogy kormánytag, alapítvány, vagy civil szervezet akar-e felszólalni, 

emellett mindenkinek ugyanannyi ideje van. A kormányok rá vannak 

kényszerítve, hogy figyeljenek és hallgassanak, mert nem tudják, hogy ki fog 

felszólalni, és ki fog ellenük beszélni. Sajnos a legtöbb tagállam azért jön, 

hogy kifigyelje, hogy ki fog ellenük felszólalni. Tavaly rengeteg határon túli 

civil magyar képviselő volt, így 5 vagy 6 felszólalásban a határon túli 

magyarokat ért sérelmek kerültek elő. Többek között a Kisebbségi Jogvédő 

Intézetből, Dabis Attila is felszólalt ezen a fórumon a kárpátaljai magyarságot 

ért jogsérelmekkel kapcsolatban.1 Úgyhogy Attilához forduljatok 

bizalommal, ő el tudja nektek mondani a részleteket, tippeket tud adni, hogy 

ezt, hogyan érdemes csinálni, ő egy nagyon jó diplomata. Egyébként ez 

                                                      
1 A felszólalás írott változatáért lásd: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ 

MinorityIssues/Session9/InstituteProtectionMinorityRights_Item3.docx. A felszólalásról készült 

videó felvételért lásd: https://www.youtube.com/watch?v=eQqvB_Ofqe8, letöltve: 2018.04.27. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/%20MinorityIssues/Session9/InstituteProtectionMinorityRights_Item3.docx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/%20MinorityIssues/Session9/InstituteProtectionMinorityRights_Item3.docx
https://www.youtube.com/watch?v=eQqvB_Ofqe8
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tényleg egy nagyon nyitott lehetőség, hogy probblémáitokat nem csak otthon, 

a saját közegetekben mondjátok el, hanem az ENSZ-ben lehet hallani, egy 

abszolút multilaterális nagy fórumon. A következő lehetőség, amit a 

figyelmetekbe ajánlanék az az egyetemes időszakos felülvizsgálat, a universal 

periodic review (UPR), amiről azt érdemes tudni, hogy ez az egyetlen olyan 

felülvizsgálat, amit a tagállamok végeznek a többi tagállammal szemben. 

Tehát mind a193 tagállam sorra kerül, minden ötödik évben, és az összes többi 

tagállam vizsgálja meg, hogy ő mit tesz emberjogi ügyekben. Vannak olyan 

tagállamok, például az oroszok, vagy a szerbek, akik nagyon vehemensen 

képviselik a saját kisebbségük sorsát, és amikor Lettország, vagy Litvánia 

kerül a felülvizsgálatra, az orosz kormány igenis adja a kérdéseket és az 

ajánlásokat, hogy az orosz kisebbségek ügyében mit kellene tenni. Ebben a 

felülvizsgálatban az a jó, hogy az alapítványok, egyéb civil szerevezetek 

beadhatnak egy árnyékjelentést, melyben leírhatjátok, hogy igazából mi 

történik az adott országban, és amikor ezt a tagállamot felülvizsgálja a többi 

tagállam, tudnak kérdéseket feltenni. Mi a helyzet magyar nyelvhasználattal 

az önkormányzatoknál? Mi történik a magyar iskolákkal? Mi a helyzet a 

magyar kultúrára szánt költségvetéssel? A feltett kérdésekre az adott 

kormánynak válaszolni kell. Ha nem tud rá válaszolni, akkor az ügy a végső 

dokumentumban ajánlásként jelenhet meg. A UPR mégegyszer kiemelve, 

azért fontos, mert a tagállamok vizsgálják felül a tagállamokat. Sokkal 

komolyabban veszik, mint egy megválasztott ENSZ szakértő jelentését, ezért 

most ez az egyik legerősebb eszköz, politikailag és diplomáciailag amit 

alkalmazni lehet a témában.  

A következő, amiről beszélnék az ENSZ Faji Diszkrimináció 

Megszüntetésével Foglalkozó Bizottsága (CERD). Aki egy picit tanult az 

ENSZ-ről, vagy egy kicsit is ismeri az emberi jogi részét, az tudhatja, hogy 

vannak bizottságok, ezek 18 fős testületek, amiket különböző témákra 

állítottak fel. Van a gyerekek védelmére, a nők védelmére, a politikai 
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magánjogok védelmére, gazdasági, szociális, kulturális jogok védelmére, és a 

rasszizmus megelőzésére. Ennek a bizottságnak leszek én a tagja januártól. 

Ezek a bizottságok azért fontosak, mert szinte minden tagállamnak 

rendszeresen ki kell utaznia Genfbe, és be kell számolnia arról, hogy az adott 

témában mit csinált. Kétévente kell a rasszizmus elleni bizottsághoz jönni. Én 

például a következő két évben az összes Kárpát-medencei kormányt meg 

fogom hallgatni abban az ügyben, hogy mit tesz a rasszizmus elkerülése 

érdekében. Különböző kérdéseket kell feltenni, amelynek megválaszolása 

után el kell fogadni egy véleményt az adott országról. Ehhez a testülethez is 

lehet jelentést leadni. Én úgy fogok tudni hiteles szakvéleményt adni, ha 

megkapom például az ukrán kormánytól, milyen intézkedéseket tesz az 

emberi jogok tiszteletben tartása érdekében, és ezt összevetem a kárpátaljai 

magyar szervezetektől kapott jelentésekkel, melyben megfogalmazzák, hogy 

a gyakorlatban egyébként mennyire nem működik a kisebbségvédelem. (pl. 

sorozzák be a kárpátaljai magyarokat akaratuk ellenére a hadseregbe) Nyilván 

a kormányok mindig el fogják mondani, milyen fantasztikusan sokat tesznek 

az ügy érdekében. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ti, a civilek, hogyha 

alapítványokhoz tartoztok, beküldjétek a saját véleményeteket, és azzal 

ellensúlyozzátok a kormány által „festett képet”.  

Amit nagyon kevesen szoktak tudni, hogy az emberi jogi 

főbiztosságban Genfben, minden országnak van egy felelőse, melnyek az a 

feladata, hogy az figyelje az adott országnak a helyzetét. Ha lehetőségetek 

van, meg kellene keresni ezt az egy embert, és folyamatosan információkat 

küldeni neki. Ők is nagyon sokszor a médiából értesülnek, illetve a kiutazó 

kormánydelegációktól, a diplomáciai testületek tagjaitól. Sokszor mondják 

nekem, hogy nincs elég civil hang. Az utolsó, amit megemlítenék, azok pedig 

a helyi ENSZ irodák. Érdemes megnézni, hogy ahol ti laktok, ott például van-

e az emberi jogi főbiztosságnak kihelyezett kollegája. Van általában egy vagy 

két kollega, akinek igen is ez a feladata, hogy az emberi jogokról, és a 
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kisebbségi jogokról jelentsen. Érdemes lenne kiépítenetek egy kapcsolatot az 

ottlevő, a fővárosokban levő ENSZ irodákkal, és megkeresni azt az embert, 

aki a kisebbségi ügyekkel foglalkozik, hátha be tudtok menni és személyesen 

tudtok vele beszélgetni. Nem feltétlen csak panaszról lehet szó, hanem bármi 

olyan dologról, amit szerintetek a kormánynak másképp kellene csinálnia, 

amit ti szeretnétek a jövőben másképp látni. Ezek a személyes kapcsolatok 

nagyon fontosak, és általában nagyon nyitottak erre az ENSZ-es kollegák. Az 

ENSZ bizottságnak van egy egyéni panaszeljárása, tehát ha kimerítettétek a 

hazai jogorvoslati lehetőségeket, igenis el lehet oda jönni, és fontos döntéseket 

lehet kikényszeríteni az ENSZ-ből.  

Érdekességképp mondom, hogy Magyarországon volt egy kényszer 

sterilizációs ügy, hogy egy roma nőt úgy tettek meddővé, hogy ő azt igazából 

nem tudta, és nem értette. A magyar bíróságokon mindent elveszített, 

mindenki azt mondta, hogy mivel ő aláírta a papírt, hogy ő beleegyezik a 

meddővé tételbe, ezért a magyar orvosoknak nincs felelőssége. Hiába mondta 

azt a hölgy, hogy ő már a műtőágyon feküdt, már érzéstelenítették, amikor 

vele aláíratták a papírt, tehát azt se tudta, hogy mit ír alá. Most ez az asszony 

és a magyar ügyvédnője kivitték a nők jogaival foglalkozó ENSZ bizottsághoz 

az ügyet, ahol igenis pozitívan bírálták el. A magyar kormánynak egyrészt 

elnézést kellett kérnie, másrészt pedig 2.000.000 forint kártérítésre kötelezték 

a magyar államot. Bár nem rendelkezik jogi kötőerővel a döntésük, a magyar 

kormány mégis komolyan vette és megfizette azt. Tehát erre is van példa, 

hogy kompenzációt ítél meg az ENSZ, ha tényleg nagyon súlyos jogsértésről 

van szó. Ennek is megvannak a szabályai.  

Szerintem most én eléggé rátok borítottam ezt a sok információt, 

úgyhogy viszont most kérdezhettek. Ha bármi van, amit tisztáznom kellene, 

vagy velem kapcsolatban, vagy az elmúlt hat évben a munkám, bármire 

szívesen válaszolok. 
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Kérdések és válaszok 

 

Kérdező (K): Nekem egy észrevételem lenne. Gyakorlati munkára járok 

Budapestre, Dr. Gaudi-Nagy Tamáshoz, európai szakjogász. Szoktunk 

beküldeni árnyékjelentéseket. Legutóbbira, amit én írtam Frans 

Timmermansnak, az Európai Bizottság alelnökének, egy sablon üzenetet 

küldött vissza, miszerint „ezeket az ügyeket” a két országnak kell megoldania. 

Általánosan felsoroltam, leírtam a gondjainkat és lényegében egy sablon 

választ kaptunk. Ezzel mit lehet továbbá kezdeni? Van például egy tanárom, 

aki elvesztette az állampolgárságát, és ezügyben küldött ő is egy jelentést a 

bizottság alelnökéhez, amit befogadtak, de később abból sem lett semmi. 

Meghívták őket a bizottsági ülésre, elmentek, majd nem engedték be, őket 

csak a képviselőjüket, és igazából nem lett semmi értelme az egésznek. 

 

Előadó (E): Ilyen sajnos van, és ezzel nehéz mit kezdeni. Az az egyik feladat 

szerintem, hogy azokat az embereket találjuk meg, akik érdemben tudnak 

segíteni, tehát nagyon sok helyre lehet levelet írni, és nagyon sok helyről lehet 

sablon szöveget visszakapni. Ez sajnos tényleg így van. Az EU rendszer 

egyébként is szerintem sokkal merevebb, nagyon lassú, szóval én bátorítalak, 

hogy más rugalmasabb európai szervezetekhez fordulj, ilyen az ENSZ, az 

Európai Tanács. Minél több helyre érdemes, és akkor annál nagyobb esélye 

van, hogy valami pozitív visszajelzést kaptok. Ne álljatok meg egy-két 

embernél, mert ez sajnos gyakran van, hogy köszönjük, megkaptuk a levelét, 

és sok sikert a munkájához. 

K: Nekem az lenne a kérdésem, hogy miután egy ilyen jelentés elkészül és a 

kormány az adott országban tudomást szerez róla, hogy hol kéne javítani, 

akkor ez később hogy teljesül? Tehát hogyan látszik az, hogy mennyire 

eredményes ez a visszajelzés, mert igazából szankcionálási lehetőség nincsen. 
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Mennyire nyomon követhető az, hogy elfogadják-e ezeket a jelentéseket vagy 

sem? 

E: Az ENSZ egyébként a nyomásgyakorlásra a legjobb, tehát valóban 

szankcionálásra nem annyira alkalmas, kivéve a Biztonsági Tanács, de oda 

tényleg csak a legsarkosabb ügyek jutnak fel. Az ENSZ panasztételi 

mechanizmusában nagyon fontos, hogy bekerüljenek ezek az 

árnyékjelentések mégpedig azért, mert ezek visszaköszönnek majd a 

jelentésben. Ez nem jelenti azt, hogy azonnali változást fognak eredményezni. 

Én mindig úgy szoktam az emberi jogok érvényesítését elképzelni, mint egy 

pumpa. Tehát van a tagállam középen, van fent az ENSZ, és vannak alul a 

civilek és az aktivisták. Egyszerre kell mindegyiknek mozogni. Csak úgy 

tudunk nyomás alá helyezni egy adott kormányt, hogyha mindenki egyszerre 

mondja. Hogyha egy civil alapítvány otthonról kiabál egy kerületből, egy 

városból, és a helyi magyar médiában írja le, hogy mi a problémája, azt 

nagyon könnyű figyelmen kívül hagyni, vagy úgy tenni, mintha meg se 

hallották volna. Ha ugyanaz a három mondat visszaköszön egy ENSZ 

dokumentumból angolul, azt már nem lehet ignorálni. Azt tudni kell, hogy 

ezeknél a felülvizsgálatoknál minden két évben visszakérdeznek arra, ami két 

éve nem ment. Ettől azért tartanak a tagállamok, mert amikor tudják, hogy 

vissza kell menni, jelentenie kell ugyanarról, és nem tett semmit, nagyon 

sokszor pont egy felülvizsgálat előtt gyorsan tesznek valami intézkedést, hogy 

azt tudják mondani, ők változtattak. Én azt gondolom, hogy ezek az ENSZ 

jelentések maguk nem fognak változást elérni. Az fontos szempont legyen 

számotokra, hogy amit ti mondotok panaszt, az az ENSZ-nek a panaszává 

válhasson. Ezt szoktam mondani az aktivistáknak, hogy nagyon nehéz lentről 

kiabálni, és meghallatni a hangunkat, de ahogy a ti általatok mondott három 

mondat bekerül egy angol nyelvű, mindenki számára elérhető „kvázi ítéletbe”, 

- mert ezek a jelentések azért mégiscsak egyfajta ítéletet mondanak a kormány 



I. Érdekképviselet és jogérvényesítés a nemzetközi fórumokon  

22 

 

felett - onnantól kezdve az egy komoly dolog. Nem jelenti azt, hogy minden 

meg fog változni, de azt se szabad, hogy azért ne tegyük be, és azért ne 

tegyünk meg mindent, merthogy látjuk, úgyse történik semmi utána.  

K: Az indiánokra szeretnék visszatérni. Elhangzott, hogy az ENSZ 

őslakosnak titulálja őket, és nem fogadja el őket kisebbségnek. Azt szeretném 

kérdezni, hogy ez tulajdonképpen mit jelent? Ők nagyobb határvédelemmel 

rendelkeznek vagy nagyobb jogokkal, ha őslakosok? 

E: Igazából az a különbség az őslakosok és a kisebbségek között, hogy az 

őslakosoknak van egy földhöz való joga, amely jog például a határon túli 

magyar kisebbségeknél nem annyira van meg. Az őslakosok ugye korábban 

ott voltak, mint azok, akik egyébként az államot alkották, ezért nekik van a 

földterülethez való jogok. És ebbe aztán mindent beleértve, nem csak a 

gyűjtögető, halászó, vadászó életmódot, hanem például a temetkezési 

szokásokat. A kisebbségek földhöz való joga teljesen más. Sajnos sokkal 

kevésbé védhető. Én egyre több panaszt kapok pont erről, hogy a kisebbségek 

is, - főleg ahol egy tömbben élnek - szeretnék, hogy az a föld az övék is legyen. 

Ez az autonómiának egy fontos része, de valahogy jogilag ez a kisebbségek 

esetében még ennyire nincsen kialakítva. Bár egyébként most már vannak 

erről állásfoglalások, sokan próbálják azt ösztökélni, hogy legyen arról egy 

ENSZ dokumentum, hogy a kisebbségeknek mi a földhöz való joga, és az 

ahhoz való viszonyuk. Még csak egy gondolat. Azt is fontos tudnotok, hogy 

ha egy tagállam megtagadja a kisebbségeknek a létezését, például 

Franciaország. Biztos tudjátok, hogy azt mondja, nincs kisebbség. Mindenki 

french man, ők nem beszélnek kisebbségekről. Az ENSZ már nagyon-nagyon 

régen állást foglalt ebben a kérdésben, és azt mondja, hogy a kisebbségek 

létezése nem a tagállam döntésén alapul, hanem objektív és szubjektív 

kritériumokon, amiket az ENSZ maga megállapíthat. Amikor Franciaország 
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érkezik a rasszizmus elleni bizottsághoz, ugyanúgy megfogják tőle kérdezni, 

hogy mi a helyzet a fekete bőrűekkel, a romákkal, és válaszolniuk kell. Hiába 

mondják azt, hogy náluk nincs kisebbség, az ENSZ szembe mehet tagállami 

állásponttal, és mondhatja azt, egyértelmű, hogy vannak. 

K: És akkor Ön szerint mi lehet az oka annak, hogy minket, többi magyarokat 

nem őslakosoknak tekintenek? Hogy lehetne azt elérni, hogy mi is őslakosok 

legyünk minden tekintetben? 

E: Európában ez az őslakos téma eléggé érzékeny terület. A számikat tekintik 

egyedül őslakosoknak Finnországban az európai kontinensen, pont ezért, mert 

itt az országhatárok, meg a népmozgás annyira sokszínű volt, és több irányba 

hatott, hogy itt magát az őslakos koncepciót nem nagyon lehet eladni. Az 

ázsiai, afrikai, és főleg az amerikai kontinensen tudjuk, hogy ki volt ott 

először. Az indiánokat említettétek, hogy ők first nations vagy az indigenous 

peoples. Az európai kontextusban nem használják az őslakos kifejezést pont 

azért, mert nagyon nehezen lehet megállapítani, hogy ki volt itt először. 

K: Ez súlyos diszkrimináció. Engem úgy felizgatott ez a kérdés, hogy az 

őshonosok és a kisebbség, mert mi a Kárpát-medencében, a mai Magyarország 

határain kívül egyszerre vagyunk őshonosok és kisebbség. Ezen még sokat 

kell dolgozni! Akkor mi mind a két jogrendszerből kellene, hogy merítsünk, 

és máris megvan a székely autonómia, hiszen az az ő földhöz való joguk. 

E: Ez abszolút egy olyan koncepció, ami feszegeti most már a határokat, mert 

amikor az egész ENSZ-ben a kisebbségi bizottság kialakult, akkor volt egy 

európai hozzáállás, ami abszolút a nemzetközi kisebbségekről szólt a 

történelem miatt. Volt egy Európán kívüli, ami meg az őslakosokról. Ez 

elkezdett összemosódni, és érdekes, hogy volt sok ellenállás abból a 

szempontból, hogy az őslakos koncepciót behozzuk ebbe a régióba. Sokan azt 
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gondolták, hogy ez nem egy európai definíció, és ezt innen ki is kell hagyni. 

De egyébként, ha ez egy izgalmas téma Önök számára, akkor ezt érdemes 

lenne körüljárni. 

K: Ha már itt tartunk, akkor egy mondat erejéig arra is térjünk ki, hogy mi a 

különbség a kisebbség, és a nép között. 

E: Az ENSZ nem tesz különbséget. Az ENSZ-nél négyfajta kisebbség van: a 

nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási. Azt is kérdezhette volna egyébként, hogy a 

palesztinok vagy a tibetiek, mert itt is érdekes, hogy ők kisebbségek-e. Azt 

mondják, hogy nem. Ők abszolút külön nemzetként, népként határozzák meg 

magukat. Egy palesztin nem fogja elfogadni, hogy ő kisebbség, ahogy egy 

tibeti sem. Azt mondja, hogy az az ő saját autonóm területe, ő egy tibeti 

államot tud csak elképzelni, és ők nem fogják ezt a koncepciót használni. Van 

emögött ellentmondás és nehézség. Mert közben meg, ha a kisebbségi 

koncepciót használnák, akkor több jogot kérhetnének maguknak. 

K: Picit más jellegű a székelység. Mert ők viszont népnek mondják saját 

magukat, viszont nem különálló nép, legalábbis a magyartól nem különálló. 

Tehát nép, amelyik része a kulturális magyar nemzetnek, ugyanakkor 

kisebbségi jogokra hivatkozik az érdekérvényesítési tevékenységében. 

E: Igen, ez az egyéni és kollektív jogoknak a területe. Az ENSZ nem mondja, 

hogy kollektív jogai vannak a kisebbségnek, de azt mondja, hogy olyan egyéni 

jogai vannak, amit kollektívan tud gyakorolni. Egy kicsit megtekeri. Azt 

mondja, hogy nem lehet nyelvet használni úgy, hogy egyedül vagy. Attól még 

nem vagy kisebbség, ha te otthon egyedül imádkozol a szobádban, akkor nem 

kell védelem. Sőt, az ENSZ szerint nem csak az kell, hogy többen legyetek, 

hanem az is, hogy legyen egy olyan kívánalom, hogy megőrizzétek azt. 

Vannak olyan kisebbségek, akiknek ugyanaz a nyelvük, ugyanaz a vallásuk, 
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de nem foglalkoznak vele, és nem akarják együtt gyakorolni. Innentől kezdve 

ők nem nagyon tudják magukat kisebbségként definiálni. 

K: Van az a két személy, aki ugyanazt akarja gyakorolni, akkor attól a 

pillanattól az kisebbség. 

E: Igen, és akkor itt jön be az, hogy a nyelvi és a vallási jogokat nem tudod 

nem kollektívan gyakorolni. Ezért van az ENSZ-nek itt egy tudathasadása, 

mert hogy a kollektív jogokat igenis az őslakosokkal szemben mondja, a 

kisebbségeknél erre nagyon vigyáz, pontosan a történelmi múlt miatt. Viszont 

közben meg tudja, hogy nem beszélhet csak egyéni jogokról, merthogy úgy 

nincs értelme. Mert akkor mi a helyzet a templomok emelésével, vagy a 

magyar iskolákkal? Ez mind kollektív. Kollektívan használod az egyéni 

jogaidat. Van az ENSZ-nek egy kisebbségi nyilatkozata, amelynek 

kommentárja pontosan így írja le, hogy ezek olyan egyéni jogok, amelyeket 

csak kollektívan lehet gyakorolni.1 

K: Én csak az érdekesség kedvéért had kérdezzek Dél-Afrikáról. A 

kilencvenes évek elején foglalkoztam Dél-Afrikával, háromszor jártam ott, 

nagyon izgalmas és rendkívül érdekes ország. Azt mondtad, hogy a fehérek 

ott nem számítanak kisebbségnek. Én azt kérdezem, hogy politikai hatalomra 

nem igen tudnak jutni, hiszen egy ember egy szavazat alapján csak fekete 

többség lehet, ráadásul ki vannak szorítva. Durban környékén rendkívül erős 

indiai etnikum él, és még mindig vannak búrok és angolok. Tehát én úgy 

érzem, hogy ők ott kisebbséggé szorultak, politikai hatalom nincs, akkor a 

gazdaság sincs.  

                                                      
1 Az Egyezmény, illetve a hozzá tartozó kommentár szövegéért lásd: dr. Törzsök Erika (szerk.): Az 

ENSZ kisebbségi kézikönyve. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 

Közalapítvány. 2004 
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E: Ez abszolút így van. A kisebbségi fórumon most már évek óta jön a dél-

afrikai fehér kisebbség, AfriForum nevű szervezet, fehér bőrű afrikaiak. 

Érdekes, hogy ők jönnek egyedül civilként, elmondják, hogy a feketék sokszor 

megtámadják a földjeiket, el akarják venni. Azt mondják, hogy nekik is joguk 

van ahhoz a földhöz. A fehér farmerek szoktak jönni panaszkodi, és a dél-

afrikai kormány, akiknek fekete és fehér képviselőik is vannak, ők mondják 

azt, hogy ők ezt nem akarják hallani, mert ezek a fehérek vissza akarják hozni 

az apartheid rendszert, aminek az ENSZ-ben nem lehet helye. Ez egy nagyon-

nagyon régi konfliktus helyzet, hogy ezek a fehérek mindig felszólalnak, a 

dél-afrikai kormány mindig letiltja őket, azonnal verik az asztalt, hogy „right 

to reply”. Felrakják a táblát, mondják, hogy ők nem beszélhetnek, mert ennek 

a szellemiségnek itt nincs helye. Ez egyébként magában a dél-afrikai 

kontextusban is rettenetesen ellentmondásos, merthogy ezek a fehérbőrű 

emberek tényleg azt gondolják, hogy a mostani politikai és gazdasági 

helyzetben ők tényleg diszkriminációt szenvednek. Viszont a fekete vezetés 

azt mondja, hogy ezt történelmi kontextusba kell ágyazni, és amit ők 

akarnának, az visszahozna valamit, amit nem lehet, ezért inkább ne is 

beszéljenek. A volt emberi jogi főbiztos, egy dél-afrikai indiai hölgy, Navi 

Pillay, aki a mostani emberi jogi főbiztos előtt volt, aki a Ruandai Nemzetközi 

Törvényszéken volt bírónő, erről sokat beszélt már annak idején is. Érdekes, 

hogy az indiaiak, akik a világban élnek ugyanolyan kasztrendszer szerint 

tagolódnak, és állítólag annyira sok kaszt volt, hogy őt a feketékhez 

„berakták”. 

 

Amennyiben nincs más kérdés, köszönöm szépen a figyelmet! 
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Csáky Pál 

 

A jogainkért való küzdelmet soha nem szabad feladni 
 

 

 

Köszönöm szépen, kedves igazgató úr, kedves miniszteri biztos úr, tisztelt 

hölgyek, nagyra becsült urak. Szép napot kívánok! Nagyon örülök a 

lehetőségnek, hogy ma itt lehetek. Engedelmetekkel, egy kicsit oldottabb 

stílusban fogok ma beszélni ezen a nyári egyetemen. Amire én felkérést 

kaptam egy előadás erejéig, az lényegében a kisebbségvédelem 

érvényesítésének kérdése. Ha megengeditek, akkor a témát egy kicsit 

távolabbról kezdeném, négy gondolatkörre bontva azt, amit szeretnék 

elmondani. Az első a kisebbségvédelmi rendszerek kérdése, melyet csak 

röviden érintenék, hiszen erről az előttem szólók már részletesen beszámoltak. 

A második téma a történelmi összefüggések kérdésköre. Ez utóbbit azért is 

említeném meg, mert fontosnak tartom bemutatni, hogy hogyan látják ezt a 

problémát az utódállamokban. Ahogy az igazgató úr említette, hogy 20 évig 

voltam a szlovák parlament képviselője és nyolc évig kormánytag, így belülről 

is jól ismerem a szlovák és cseh politikusok véleményét. A harmadik 

kérdéskör az Európai Unió szintje, az EU garanciái, illetve az Európai 

Unióban való érdekérvényesítés lehetőségei, továbbá mondanék még pár 

mondatot arról, hogy milyen esélyeink lehetnek a XXI. század új kihívásai 

közepette. Látnunk kell ugyanis, hogy napjainkban több, korábban nem létező 

új jelenség is befolyásolja a mozgásterünket. Néha úgy érzem, kicsit őrült 

világban élünk, soha nem látott kihívások előtt állunk, s vannak olyan 

változások a világunkban, amelyek a nemzetek, kultúrák megmaradását 

nagyon élesen érintik. Úgy gondolom, hogy a beszélgetésünk végén pár percet 

ezeknek is lehetne szentelni. 
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Kisebbségvédelmi rendszerek 

 

Kezdjük azonban az elején. Témánk szempontjából a legáltalánosabb 

dokumentumokat a bolygó valamennyi országa számára az ENSZ fogadta el. 

Az ENSZ bizonyos elveket próbál érvényesíteni több-kevesebb sikerrel, ám 

ezek nagyon általános szinten mozognak. Ilyen például a népirtás, illetve a 

diszkrimináció tilalmának kérdése, melyek több ENSZ dokumentumban is 

szerepelnek. A kéksisakos békefenntartókról megoszlanak a vélemények, ám 

el kell ismerjem, az utóbbi 2-3 évben pozitívan változott meg -az egyébként 

nem túl hatékonynak tűnő szervezetről- a véleményem. Körülbelül öt héttel 

ezelőtt voltam egy év után ismételten görögországi menekülttáborokban, s azt 

láttam, hogy míg tavaly a görögök abszolút fejetlenül kezelték az egész 

kérdést, az idén már valamelyest normalizálódott a helyzet. Sok helyen éppen 

az ENSZ-t láttam a legaktívabb szereplőnek, az UNHCR-t, tehát a 

Menekültügyi Főbiztosságot pedig a leghatékonyabbnak. Ők valóban komoly 

munkát végeztek el Görögországban és Olaszországban is, elég sok pénzt is 

áldoztak erre a rendszerre. A második helyen az Európai Uniót látom, ami 

szintén elég komoly beruházásokat, támogatásokat, valamint anyagi és 

személyi jellegű segítséget adott Görögországnak és Olaszországnak 

egyaránt. Végezetül érdemes egy saját élményemet is megosztanom veletek, 

mely jól megvilágítja az ENSZ szerepét a volt Jugoszlávia területén lezajlott 

válsággal kapcsolatosan. 

1997-ben meghívtak egy nemzetközi konferenciára Görögországba, 

ahol egy horvát fiúval voltam egy szobában. A fiú háromszor vagy négyszer 

éjjelente fölriadt, néha szinte majd nekem ugrott: teljesen stresszes állapotban 

volt, mivel végigélte a délszláv háborút egy különleges egység altisztjeként. 

Minden reggel szabadkozott, mondta, hogy kemény dolgokon ment keresztül, 

katona volt és még nem tudta mindezt feldolgozni magában. Életre szóló 

élmény volt vele egy szobában lakni. Az egyik délután mesélni kezdett. Azt 
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mondta, hogy a legnagyobb megrázkódtatás akkor érte őt, amikor jöttek az 

ENSZ békefenntartók kamerákkal, s az összes állásról -beleértve a horvátot 

is- felvételt készítettek, hogy ellenőrizzék, vajon betartják-e a horvátok a 

tűzszünetet, vannak-e nehéz fegyvereik. Másnap azonban olyan ágyútűz 

zúdult az állásaikra, hogy majd belebolondultak. A szerbek jól céloztak, 

pontosan oda, ahol az ő ágyúik és egyéb eszközeik voltak. Két hét múlva 

oldódott meg a rejtély: ismét megjelentek az ENSZ békefenntartók és 

mondták, hogy felvételt készítettek a szerbek állásairól is, melyet 

meghatározott pénzösszeg fejében készek átadni. Manapság Afrikában is 

hasonló problémákkal szembesülhetünk, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy 

ott zsoldosok vannak, akiket az ENSZ különböző országokból toboroz, s ami 

előre borítékol már bizonyos problémákat. Mindezek ellenére azt kell 

mondjam, hogy a görögországi és olaszországi fejlemények fényében 

pozitívan változott meg a véleményem az ENSZ egészét illetően. 

 

Történelmi összefüggések  

 

Most pedig lépjünk egyet előre, s szűkítsük a kört. A következő szint az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), amelynek a 

tevékenysége, nevével ellentétben mára fél Közép-Ázsiára is kiterjed. A 

szervezethez a 90-es évek elején nagy reményeket fűztek a szakemberek. 

Kalmár Ferenc miniszteri biztos úr bizonyára emlékszik rá, mennyire 

reménykedtünk még ekkor, hogy lesz egy jó kisebbségvédelmi rendszer, és 

úgy nézett ki 1995-ig, hogy ez be is következik. Beindult egyfajta 

gondolkodás az EBESZ keretén belül, megszülettek a dokumentumok, és 

létrehoztak egy fontosnak tűnő és bizonyos esetekben valóban kiemelkedő 

szerepet is betöltő posztot, az EBESZ Kisebbségi Főbiztos posztját. Volt egy 

kedves öregúr, aki sajnos már nem él, holland diplomata volt, Max van der 

Stoel-nak hívták. Az ő idejében volt a legjobb ez az intézmény. Az utána 
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következő EBESZ főbiztosok már jóval tartózkodóbbak voltak, sőt a rendszer 

pont a „gyengébb” diplomatákat igyekezett erre a posztra megtalálni, aminek 

az volt az oka, hogy a kisebbségi kérdés háttérbe szorult a szervezeten belül. 

Jelen pillanatban ezt a poziciót egy volt európai parlamenti képviselőnő tölti 

be, aki kritizálta az oroszokat a Krím-félsziget elcsatolása miatt. Ennek 

következtében viszont az oroszok nem egyeztek bele abba, hogy 

újraválasszák, s most egy interregnum van ezen a poszton. Összességében 

véve azt mondhatjuk, hogy az EBESZ kisebbségvédelmi szerepe, potenciálja 

a meg nem valósított lehetőségek színtere. Nem csoda, hogy ma a szervezet 

tevékenységéről alig hallani a médiában, nem is tudom, hogy mikor 

találkozhattunk ezzel a névvel utoljára. Néha ugyan megjelennek ellenőrizni 

bizonyos választásokat, ám azt hiszem, a tevékenységük nagyon formálissá 

vált. 

A következő szint az Európa Tanács, amely szintén sokat vesztett 

tekintélyéből az elmúlt másfél évtizedben. A kilencvenes években 

mindazonáltal ez egy komoly szervezet volt, a volt szovjet tagországok közül 

sokakat fel is vettek ide, s fontos szerepet töltött be a hidegháborút követő 

évtized forrongó politikai közegében. Kijelenthetjük, hogy jelen pillanatban a 

világon az Európa Tanácsnak vannak a legjobb kisebbségvédelmi 

dokumentumai. Én személy szerint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Kartáját tartom a csúcsnak. A Karta jóval túlterjeszkedik azon, amit 

az ember elsőre gondolna, lényegében kisebbségi kulturális autonómiák 

működését teszi lehetővé. Tehát nemcsak a nyelvekről beszél, hanem a 

kisebbségi kulturális jogokról, sőt önkormányzatról is. Ugyanakkor komoly 

hiányossága, hogy egy legó-szerű képződmény, tehát azt raksz ki belőle, amit 

akarsz.1 Ez volt az ára, hogy egyáltalán az Európa Tanács Miniszteri 

                                                      
1 Értve ez alatt azt, hogy a Karta 2. (2) cikkének értelmében, a Karta III. Részének rendelkezései 

közül legkevesebb harmincöt bekezdést vagy pontot kell a részes államoknak alkalmazniuk, és 

pedig legalább hármat-hármat a 8. és 12. cikkből és egyet-egyet a 9., 10., 11. és 13. cikkekből. 
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Bizottságán keresztül lehessen vinni a karta elfogadását. Van egy törzs része, 

amin az államok nem változtathatnak, s vannak olyan részei is, ahol lehet 

szemezgetni, a lehetőségek közül ki lehet választani azt, ami éppen megfelelő 

az adott ország számára.  

Ha ezen a ponton egy fél mondatot ejthetek Szlovákiáról, akkor egy 

picit dicsekedhetnékem van. Szlovákiát azért is jó ebben a vonatkozásban 

megemlíteni, mivel az Európai Unió tagállamai közül ez az az ország, ahol a 

legnagyobb relatív számban élnek kisebbségek. Körülbelül 20% ez az arány, 

ami azt jelenti, hogy minden ötödik polgár valamilyen nemzeti, többé-kevésbé 

őshonos kisebbséghez tartozik. A legnagyobb kisebbségi közösség a felvidéki 

magyarok, jelen pillanatban enyhén 500 ezer fő fölött, ami egy 5 300 000-es 

országban durván 10%. A második legnagyobb csoport a roma közösség, a 

létszámuk hozzávetőlegesen 420 000. Ez körülbelül 8%-a az ország 

lakosainak. A romákkal kapcsolatban két probléma van: az egyik a 

bizonytalan identitás, amely a népszámlálásoknál jön elő, a másik pedig a 

romatelepek. Afrika bizonyos részei, illetőleg több menekülttábor, még akár 

Líbiában is jobb helyzetben van, mint néhány romatelepen az uniós tagállam 

Szlovákiában (s hasonló állapotok uralkodnak Romániában és Bulgáriában 

is). Még egy megjegyzés az identitásukkal kapcsolatban: hivatalosan a legtöbb 

roma szlováknak vallja magát, ami jellemző a bizonytalan identitású 

népcsoportoknál. A nemzeti többséghez tartozónak vallják magukat, mivel az 

magasabb státust jelent számukra. Körülbelül 30%-uk vallja magát 

magyarnak, tehát Szlovákiában is van egy roma-magyar kettős identitás. A 

pontos számot azért nem tudjuk megmondani, mert nem mérik Szlovákiában 

a kettős identitást. 

Visszatérve az öndicséretre: jó politikai helyzetben voltunk, amikor 

Szlovákia elfogadta a Nyelvi Kartát, s az ET szakértői szerint is ez az egyik 

legerősebb változat az ET-ben. A ratifikációs jegyzőkönyvön az aláírásom is 

szerepel, miniszterelnök-helyettes voltam akkor, s felügyeltem az elfogadási 



I. Érdekképviselet és jogérvényesítés a nemzetközi fórumokon  

32 

 

folyamatot. Négy csoportra osztottuk az országban található 14 nemzeti 

kisebbséget a fejlettségi szintjüknek megfelelően. A legerősebb csoportba 

kerültek a felvidéki magyarok, míg a leggyengébbe a romák. Meg kell 

jegyeznem, hogy mindezek során számos olyan probléma is adódhat, amire az 

ember nem is gondol első körben. Erre jó példaként szolgál az az eset, amikor 

2001-ben miniszterelnökhelyettes voltam, népszámlálás előtt álltunk, s 

megkeresett a Statisztikai Hivatal elnöke, hogy van-e valamilyen kérésem az 

elkövetkezendő népszámlálással kapcsolatban. Azt válaszoltam, hogy jó lenne 

kisebbségi nyelvű kérdőíveket is alkalmazni, hogy az állampolgárok magyar 

szlovák, rutén vagy akár ukrán nyelvű változatot is kérhessenek. Lényegében 

most fel is soroltam a három legnagyobb kisebbségi nyelvet. Kérésemet 

elfogadták, de a kormányülésen valaki felvetette azt, amiről már korábban is 

szó volt, de óvatosságból nem tettem be az anyagba: mi legyen a romákkal. 

Amennyiben a közösség létszáma ténylegesen meghaladja a 400 000 főt, ami 

8%, akkor miért biztosítjuk a 32 000-es rutén kisebbségnek azt a jogot, hogy 

anyanyelvükön is kitölthessék a népszámlálási kérdőíveket, míg a jóval 

nagyobb roma közösség nem élhet ezzel a joggal. Én erre azt mondtam, hogy 

rendben van, írjuk be a határozatba, hogy legyenek roma nyelvű kérdőívek is. 

S innentől kezdődtek a bonyodalmak, mivel a roma nyelv egyrészt fejletlen, 

ugyanakkor viszont Szlovákiában három változatát is beszélik. Mondjátok 

meg nekem, hogy kell roma nyelven mondani a széles sávú internetet, az 

automata mosógépet meg ilyeneket. Tehát egyszerűen olyan kifejezések 

vannak a modern társadalomban, amiről mi nem is gondolnánk, hogy az ő 

nyelvükben nincs rá kifejezés. Így nem meglepő módon nagyon komoly 

gondot jelentett számunkra a kérdőívek lefordítása is. Bekérettem a 

nyelvészeiket, személyesen bíztam meg őket, hogy csinálják meg az ívet. 

Nyolc hónapig, írd és mondd, nyolc hónapig tartott, míg ezt elkészítették, 

ennek során egymás közt is rengeteget veszekedtek, hogy egyes kifejezéseket, 

szófordulatokat hogyan fordítsanak le, nem beszélve arról, hogy ha le is 
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fordították, akkor néha egy új szót hoztak létre a roma nyelvben, és ezt nem 

értették azok a polgárok, akik a célközönség volt. Mindezek fényében jól 

látható, hogy a nyelvhasználat, még a legjobb politikai akarat mellett is 

meglehetősen bonyolult kérdés. 

 

Az érdekérvényesítés lehetőségei az Európai Unióban 

 

A politikára három perc múlva még visszatérek, de most tekintsük át az utolsó 

olyan szintet is, amely számunkra fontos, vagy fontos lehetne, ez pedig az 

Európai Unió. Az idén 60 éve volt annak, hogy aláírták a Római Szerződést, 

illetőleg a Római Szerződéseket. Van úgy, hogy egyes számban mondják, van 

úgy, hogy többes számban. Az egyes szám az Európai Szén- és az 

Acélközösségről szóló szerződést jelenti, míg a többes szám a másnap aláírt 

Euroatom-szerződést is ide számítja, tegyük hozzá joggal. Akit érdekel a 

történet, nagyon tudom ajánlani Schumannak, a volt francia 

külügyminiszternek Európáért című könyvét, amely pontosan bemutatja e 

dokumentumok megszületésének történetét.2 Leírja, hogy a konspiráció 

szabályait betartva hogyan hozták tető alá ezeket a szerződéseket.  

Vajon miért éppen szén és acél? Nos, ne felejtsétek el, hogy a második 

világháború után vagyunk, Németországot tönkreverték, próbál levegőhöz 

jutni. A franciák még mindig félnek, ám úgy gondolják, hogy ismét 

nagyhatalom lehetnek. Európa viszont nem kockáztathat meg egy újabb nagy 

háborút a jövőben, ezért erősíteni kell a bizalmat az európai nemzetek között. 

Tankokat, ágyúkat pedig acélból készítenek szén felhasználásával. Tehát ha 

tudom, hogy a partnerem, akitől félek, mennyi szenet bányászik ki évente, 

illetőleg mennyi acélt gyárt, akkor nagyjából tudom azt is, hogy mennyi ágyút 

és mennyi tankot tud ebből gyártani. Így összességében véve ez egy 

                                                      
2 Robert Schuman: Európáért. Budapest: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. 1991 
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bizalomerősítő dokumentum volt, ami a jelenlegi Európai Unió alapja is 

egyben. Ezt követően másnap pedig aláírták a hasonlóképpen fontos Euratom 

szerződést - ami Hirosima és Nagaszaki fényében külön hangsúlyt kapott - az 

atomenergetika területén való együttműködéssel kapcsolatosan. Engem is 

megérintett a történet, a 60. évforduló tiszteletére írtam is egy három nyelven 

megjelent könyvet, az a címe, hogy Egy hang Közép-Európából.3 Ugyanis azt 

akartam, hogy az évforduló alkalmából épp egy kisebbségi mondja el Közép-

Európából, hogy hogyan látja most Európát, a kisebbségvédelem, illetve az 

Európai Unió problémáit, s merre vezethet az út tovább. Ha netán majd 

kezetekbe kerül egy kötet, akkor szeretném a figyelmeteket felhívni az egyik 

írásra. Az esszé címe „Merre van előre?” Az írás összehasonlítja a „nagy” 

Amerikai Egyesült Államok és a „kis” Közép-Európa történetét 100 éves 

viszonylatban. Ha 1860, -70, -80 táján egy fekete bőrű - bocsánat a 

kifejezésért, de akkori szóhasználatot mondok: néger amerikai - azt várta 

volna el, hogy emberszámba vegyék, akkor az a fantázia csúcsa lett volna. A 

rabszolgaság történetét talán nem kell most itt nektek elmondanom. 

Ugyanakkor a dualista Magyarországon 1868-ban egy olyan kisebbségi 

törvényt fogadtak el, amelynek több vonatkozásban jobb megfogalmazásai 

vannak, mint a mostani 2017-es szlovákiai törvényekben. Tehát 150 évvel 

ezelőtt a történelmi Magyar Királyság messze az Amerikai Egyesült Államok 

fölött volt az emberi- és kisebbségi jogok tekintetében. Eltelik 100 év, s az 

Amerikai Egyesült Államokban nem hogy megválasztják, hanem 

újraválasztják az első afroamerikai elnököt. Emellett még ráadásul ott van 

ugye Colin Powelltől kezdve Condoleezza Rice-on keresztül egy csomó 

afroamerikai, akik mind-mind fontos poziciókat töltöttek, illetve töltenek be 

az amerikai közéletben, ugyanakkor viszont a térségünk meg időközben 

csúszik hátrafelé. Így kénytelen vagyok azt mondani, hogy a jelenlegi szlovák 

                                                      
3 Csáky Pál: Egy hang Közép-Európából. Pozsony: AB-ART kiadó. 2017 
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törvények gyengék a kisebbségvédelem vonatkozásában, ami sajnos annak is 

köszönhető, hogy az elmúlt 15 évben miután kiestünk a parlamentből, minden 

kormány restriktív politikát folytatott. A mostani szlovákiai törvények több 

vonatkozásban rosszabbak, mint a 100 évvel ezelőtti történelmi Magyar 

Királyság területén elfogadott jogszabályok. S azt már meg sem említeném, 

hogy mi történik néha napjaink Romániájában, vagy Ukrajnájában ilyen 

tekintetben. Láthatjuk, hogy sok helyen finomabb módszerekkel, vagy durva 

módszerekkel próbálják meg a kisebbségi nyelveket kiszorítani a közéletből. 

Térjünk azonban vissza az EU-hoz. Megállapítottuk, hogy van egy 

Európai Unió, amelyre fölnéztünk, van egy Nyugat, amire talán még máig 

fölnéznek sokan, s ez bizonyos vonatkozásban helyénvaló, más szempontból 

viszont nem. Vannak olyan kérdések is, ahol a gondolkodásuk szerintem is 

félrement – s talán az egyik ilyen téma az őshonos kisebbségek helyzetéről 

vallott nézetek is. Persze a kritikával is óvatosan kell bánni, s itt most 

Magyarországon nagyon hangsúlyosan szeretném elmondani, hogy arra 

nagyon kell vigyázni, hogy a fürdővízzel együtt ki ne öntsük a gyereket is. Az 

Európai Unió egy nagyon szép elv, egy nagyon szép eszme. Ám idővel, mint 

minden, elkezdett bürokratizálódni. Egy csomó olyan ember dolgozik most az 

Európai Unió különböző intézményeiben, akik már nem úgy gondolkodnak, 

mint Schuman vagy az alapító atyák, hanem már csak jó fizetéseket, jó 

posztokat látnak mindebben. Azt hiszem, hogy sok dologban a briteknek 

igazuk van, amikor a kritikájukat megfogalmazzák, csak a megoldásuk rossz. 

Nem kilépni kellene az Európai Unióból, hanem meg kellene próbálni egy 

reformszárnyat összerakni. A visegrádi négyek, Nagy-Britannia, Románia, 

Bulgária és a három balti állam szerintem elegendő lenne, és lehet, hogy még 

többséget is tudnának alkotni bizonyos kérdésekben, hogy normalizáljuk az 

EU-t, próbáljuk valamilyen módon továbbvinni az európai együttműködési 

gondolatot. A legnagyobb butaság az lenne, hogyha szétvernénk az Európai 

Uniót és visszatérnénk a nemzetállami torzsalkodásokhoz, ami szerintem 
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kifejezetten nagy hiba lenne. Úgy gondolom, hogy van lehetőség és szükséges 

is, hogy az Európai Uniót valamilyen módon újraszervezzük. Tény az, hogy 

mindez nem lesz egyszerű, mivel ez olyan, mint egy óriási hadihajó. Nagyon 

nehezen fordul - s világos, hogy elsősorban nem a magyar érdekeknek 

megfelelően fordul. A legnagyobb hozadéka az EU-nak azonban az, hogy 

olyasmi történt, ami még soha az európai történelemben. 70 éve nem volt 

háború az országok között, amit nem szabad lebecsülnünk. Nem szabad 

továbbá figyelmen kívül hagyni a rossz jelenlétét a társadalmakban, s úgy 

gondolom, hogy az EU minden hibája ellenére nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy Európában békében élhetünk. 

Mindemellett a kisebbségvédelem területén az EU csak a minimumot 

kínálja, ami körülbelül az ENSZ és az EBESZ szintjén van. Mindez azt jelenti, 

hogy a Lisszaboni szerződés megemlíti a kisebbségeket, tiltja a 

diszkriminációjukat - de csak ennyi. Összességében véve pozitív, tételes 

kisebbségvédelmi szabályozásról nem beszélhetünk. Ezzel pedig két 

probléma is akad. 

Az első az, hogy ha azt mondom egy nyugat-európai kollégámnak az 

Európai Parlamentben, hogy kisebbség, akkor 80%, hogy a szexuális 

kisebbségekre gondol. A másik probléma az, hogy ha valaki Nagy-

Britanniából, Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországból, a 

Benelux államokból vagy Svédország bizonyos régióiból származik, s ha azt 

mondom neki, hogy kisebbségi, biztos, hogy először az új kisebbségek jutnak 

eszébe, úgymint az új vallási kisebbségek és a bevándorlók. Azt azonban 

mindenképp hangsúlyozni kell, hogy Nyugat-Európában a múltban inkább 

megoldották a kisebbségi kérdéseket, és ezzel stabilizálták a nyugat-európai 

társadalmakat. Kelet-Európában ezt a témát is többek között elhallgatták a 

diktatúrában, s bár a 90-es évek elején volt remény egy átfogó rendszer 

kiépítésére, '95-'96-tól az egészet ismét szőnyeg alá söpörték. Ami számomra 

elfogadhatatlan, hogy a kommunista rendszer bukása után mi elfogadtuk a 
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nyugat-európai játékszabályok majdnem 100%-át. Ennek keretében 

liberalizáltuk a politikai rendszerünket amit jól tettünk, mivel a demokrácia 

még mindig a leginkább működőképes társadalmi berendezkedés. Megvannak 

a hibái, hiszen Churchill is azt mondta, hogy a demokrácia a legrosszabb 

berendezkedés, csak senki nem talált ki még jobbat. Tehát sok hibája van, és 

azt is látni kell, hogy a demokráciáért és a szabadságért naponta meg kell 

küzdeni. Elfogadtuk továbbá a gazdasági játékszabályokat is, az összes 

törvényünket átalakítottuk a Nyugat-Európában érvényben lévő szabályok 

alapján. Az igazságszolgáltatásunkat, a pénzügyi- és a bankrendszert is 

teljesen harmonizáltuk – viszont itt megálltunk. A többit már elszabotálták a 

kelet-európai társadalmak, így a kisebbségvédelmet is. Egy pici lépést kellett 

volna még tenni, és az a pici lépés az én véleményem szerint az lehetne, hogy 

az Európa Tanács már kész dokumentumait beemelnénk az Európai Unió 

belső jogrendjébe. Ennek révén a kisebbségvédelmi normák jogi úton is 

kikényszeríthetőek lennének. 

Azonban nagyon nagy az ellenállás a jogbővítéssel szemben, amit a 

kollégáim - akik már korábban ott vannak az Európai Parlamentben, s 

többször is nekifutottak a kérdésnek - megtapasztalhattak. Elárulom, most 

megint van egy kis esély – de majd a jövő megmutatja, mennyire reális ez a 

reménykedés. Végezetül az Európai Uniós kisebbségvédelmet azzal a kéréssel 

zárnám le, hogy nagyon-nagyon figyeljetek oda az ún. Minority SafePack 

nevű kezdeményezésre, ugyanis képletesen szólva, Dávid kezdi lepöckölni 

Góliátot a játéktérről. Az történt ugyanis, hogy a Lisszaboni szerződés 

tartalmaz egy olyan jogintézményt, amit európai polgári kezdeményezésnek 

neveznek. Az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló 211/2011 –es számú 

rendelet alapján, az Európai Unió legalább hét tagállamából származó 

legkevesebb egymillió uniós polgár jogalkotási javaslat előterjesztésére 

kérheti az Európai Bizottságot, olyan ügyekben, amelyek uniós hatáskörbe 

tartoznak. A megfelelő támogató aláírás megszerzése esetén az Európai 



I. Érdekképviselet és jogérvényesítés a nemzetközi fórumokon  

38 

 

Bizottság köteles a kezdeményezést megvizsgálni. Fontos hangsúlyozni 

ugyanakkor, hogy a dokumentum nem azt mondja ki, hogy a javasolt jogi 

aktust kötelezően el kell fogadni. Az uniós szabályok csak azt írják elő, hogy 

meg kell vitatnia a Bizottságnak a kezdeményezést, amit aztán a tagállamok 

is megtesznek (és egyben igyekeznek majd kellőképpen semlegesíteni a 

számukra veszélyesnek tűnő részeket), de legalább kötelezően foglalkozni 

kell vele. Tehát a meccs nagyon-nagyon kemény lesz, de összességében véve 

ez egy járható útnak tűnik. 

Nos, a FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 5 évvel 

ezelőtt ezt a kezdeményezést komolyan vette, és letett az Európai Bizottság 

asztalára egy olyan javaslatot - konkrét jogi formába öltve -hogy az Európai 

Unió belső jogrendjében igenis szabályozni kellene az őshonos kisebbségek 

kérdését is, és ebből jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie az Európai 

Bizottságnak. A Testület nagyon fél ettől, Timmermans alelnök legutoljára 

három hónappal ezelőtt mondta egy nagyon parázs vitában, épp a mi 

bizottságunkban,4 hogy ez egy veszélyes fegyver. Ő arra is gondol, hogy van 

itt több tucat olyan téma, ami nagyon megosztja az európai társadalmakat. Az 

abortusz témája például ilyen, de a kollektív jogok témája is, ezt nem szabad 

elfelejtenünk. Nagyon jó német, brit barátaim vannak, akikkel beszélünk erről 

a témáról és azt mondják nekem, hogy ne haragudj, ha én ezt megszavaznám, 

kirúgnának a pártomból, mert Münchennek, és majdnem minden német 

városnak vannak olyan kerületei, ahol muzulmán többség van. London 

belvárosa esetében is hasonló a helyzet. Az, hogy most Londonnak muzulmán 

főpolgármestere van, nem véletlen. London belvárosában 7 éve már 53-54% 

volt a nem őshonos angolok aránya. Az etnikai arányok tehát változnak, s 

majd ők is kezdeményezhetik, hogy mondjuk a saría-t vezessék be olyan 

régiókban, ahol ők vannak többségben. És abban a pillanatban fejre áll az 

                                                      
4 A szerző itt az Európai Parlament Petíciós Bizottságára utal, melynek a cikk keletkezésekor egyik 

alelnöke volt. 
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egész európai jogrend, mert ez teljesen eltérő filozófián alapul – területi, és 

nem személyi elven működő. Így nem véletlen, hogy ettől úgy félnek, mint a 

tűztől. Ezt hozta fel az Európai Bizottság is, amikor a mi 

kezdeményezésünket, tehát a FUEN kezdeményezését le akarta söpörni az 

asztalról. 

Én akkor azt gondoltam, hogy ezzel nincs esélyünk előbbre jutni, s ezen 

a véleményen voltak az akkori európai parlamenti képviselők is. Csakhogy a 

németeket, akik abban az időben a FUEN-t vezették, nem ilyen fából faragták, 

ők nem adják fel ilyen könnyen. Azt mondták, hogy az Európai Unió 

Bíróságához fordulnak, mert ezt az uniós jog megsértésének tartják. Az 

Európai Bizottsággal szemben tették mindezt, tehát a kis Dávid szembeszállt 

Góliáttal. Ráadásul Góliát oldalán beszállt a vitába két tagállam is. Van 

tippetek kik? Románia és Szlovákia. Így az egyik oldalon a nagyhatalmú 

Európai Bizottság, illetve Románia és Szlovákia, míg a másik oldalon a FUEN 

volt Magyarországgal közösen. S a végeredmény? Győzött Dávid, és a 

Bíróság kötelezi most az Európai Bizottságot, hogy ebben a kérdésben a 

kezdeményezést fogadja be. Így most egy nagy történelmi lehetőség előtt 

állunk. Körülbelül minden tízedik európainak valamilyen kisebbségi kötődése 

van, ami azt jelenti, hogy az 530-550 milliós Európában ez körülbelül 50-55 

millió ember. 55 millió emberből 1 millió aláírást összeszedni, azért az 

viszonylag egyszerű kellene hogy legyen, csakhogy az erdélyi barátaim már 

jelezték nekem, hogy még el sem indult a folyamat, a román diplomácia már 

beindult, s a szlovák diplomácia is tett már bizonyos lépéseket. Egyenesen 

megfenyegették Timmermans-t, hogy ha lesz is valamilyen javaslat, akkor az 

csak  minimum szabályozás lehet. Tehát a meccs beindult, és nektek, 

jogászoknak azért el kell mondjam, hogy az írott jog az egy nagyon fontos 

dolog, de ugye az csak egy keret. Néha a politikai szempontok is nagyon 

fontosak lehetnek. 
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Minden generációnak, minden kisebbségi társadalomnak, de minden 

többségi társadalomnak is meg kell küzdenie a jogaiért újból és újból. Azért 

vannak a parlamentek, hogy ezt a fejlődést, a társadalomban kialakított 

különböző áramlatokat megpróbálják a joghoz és a társadalmi igényekhez 

igazítani. A kisebbségi jog területén az utódállamok ezt a törekvést 

minimalizálni próbálják. 

Összességében véve, az Európai Unión belül jelenleg nincs olyan 

pozitív jog, amelyet fel lehetne hozni ezzel kapcsolatban, a diszkrimináció 

tiltását, illetve az alapelveket leszámítva. Viszont vannak kiskapuk. Ilyen 

például a petíciós jog alkalmazása, azon keresztül megpróbálni érvényesíteni 

a jogokat. A kolozsvári utcanévtáblák ügyét érdemes itt megemlítenünk. 

Kidolgoztak egy petíciót, a Petíciós Bizottság elé került, amit a román 

kormány nagyon ellenzett. A Petíciós Bizottság viszont - én vezetem az ülést, 

tehát valószínűleg ilyen összefüggések is lehettek - egyhangúan megszavazta 

azt, hogy kérik a román államot, hogy a kérdést valamilyen módon rendezze. 

Ennek nyomán pedig „nagy vita kerekedett”, aminek a vége az lett, hogy 

Kolozsváron kihelyezték a táblákat. Fontos tehát tudatosítani, hogy a 

kisebbségi jogok érvényesítése állandó küzdelem. Nem szeretném elvenni a 

kedveteket, de Márai Sándor, akit gondolom ismertek, azt mondta, hogy 

kommunizmusban nem fog élni. Ő azt is írta, hogy kérdéses, egyáltalán lehet-

e erkölcsösen élni kisebbségi sorsban. Én azt mondom, hogy lehet, csak az 

embernek vállalnia kell magát. Tisztességesen minden körülmények között 

lehet élni, még a lágerben is – persze, nem könnyű.  

Végezetül még egy apró megjegyzés. Korábban azt állítottam, hogy a 

nyugat-európai országokban viszonylag jól megoldották ezt a kérdést. Ennek 

kapcsán Dél-Tirolt szokták felhozni, ahol az Európai Unió is visszatartotta 

magát, pedig egy csomó uniós jogszabályt is sért a jelenlegi dél-tiroli 

autonómia statútum. De nem nyúlnak hozzá, mivel ez a béke és a nyugalom 

garanciája. Nem véletlen, hogy jelen pillanatban Dél-Tirol a hetedik 
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legfejlettebb Európai Uniós régió. Nem kellene, hogy így legyen, mert elég 

nehéz körülmények között, hegyek között élnek, de a statútum gondol az adók 

nagy részének visszaáramoltatására is.  

Az is nyilvánvaló azonban, hogy az európai identitás újradefiniálási 

időszakát éljük most. Itt van előttünk a katalán probléma, a skót kérdés, s 

gondolom, találkoztatok már a híres baszk egyenlettel is. Az úgy néz ki, hogy 

3+4=1. A Franciaországban lévő három baszk régió meg a Spanyolországban 

lévő négy baszk régió képezi, az egy és oszthatatlan Baszkföldet. Ez a baszkok 

nagy-nagy filozófiája.  

Visszatérve a Kárpát-medencébe, a lényeg, hogy az igazságtalan 

békeszerződések birtokon belülieket és birtokon kívülieket hoztak létre. 

Minden további nélkül kijelentem-ami a könyvemben is benne van-, hogy az 

1938-as és '39-es bécsi döntések által létrehozott határok sokkal 

igazságosabbak és tisztességesebbek voltak, mint a versailles-i 

békerendszerek által létrehozottak, amelyekhez később kis változtatással az 

1947-es párizsi békerendszer visszatért. Mindez pedig számos problémának a 

melegágya. Nekem több szlovák politikus barátom, illetve ismerősöm is van, 

akik két csoportba sorolhatók. Az egyikben vannak azok, akik nagyon nem 

szeretnek minket és azonnal a legdurvább módszerekkel oldanák meg a 

kérdést: erőszakos asszimilációval. Vannak olyanok, akik valamilyen 

megfontolások alapján toleránsabbak, és azt mondják, hogy ugyanezt elvégzi 

majd az idő. Aki minket igazán támogat, olyan nagyon kevés van.  

 

A 21. század kihívásai 

 

A legutolsó gondolattal pedig ott vagyunk, hogy egy hihetetlen gyorsasággal 

átalakuló világban, s Európában élünk. Azok a modellek, amelyeket mi 

kidolgoztunk, amelyekről beszélünk, nemzetközi szinten is, nemzeti szinten 

is, úgy érzem, hogy meghaladottá váltak. Egyre inkább az a fontos, amit 
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elsőként talán Illyés Gyula mondott: magyar az, aki vállalja. Ugyanakkor 

viszont egyre inkább személyes irányba megy el a kérdés, tekintettel arra, 

hogy egy ilyen individualizálódó világban élünk, s még ott is számos nehezítő 

tényezővel kell számolnunk. 

A legnagyobb probléma a demográfiai válság, a másik pedig az 

elvándorlás. A harmadik az asszimiláció, ami egy külön téma, s amiről sokáig 

lehetne és kellene beszélnünk. Továbbá ki kellene még térnünk a nemzeti 

hovatartozás presztízsére, a nyelv presztízsére, illetve az iskolák presztízsére 

is. Mindezek alapján nem véletlen, hogy Felvidéken most egy magyar-szlovák 

vegyes párt is létezik, s az sem véletlen, hogy a legnagyobb támogatói bázisuk 

Pozsonyban és Kassán van, valamint a nemzetiségi peremvidéken. Ez is azt 

mutatja, hogy az identitástudat meghatározó ebben a küzdelemben. 

 

Hölgyek, urak, kedves igazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt 

lehettem és szólhattam Önökhöz. 
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Kalmár Ferenc 

 

Nemzetpolitika a gyakorlatban 
 

 

 

A nemzeti kisebbségek jogaival foglalkozó konferenciák felszólalói szinte 

mantraként ismétlik: az európai egyesülés rögös útját járó kontinensünkön 

nincs olyan nemzet, amely a többihez képest ne lenne kisebbségben, illetve 

amelynek a történelem viharai jóvoltából ne élnének nemzeti közösségei 

államhatárain kívül. Sajnálatos tényként meg kell azonban állapítani, hogy az 

Európai Unió jogalkotása még nem jutott el odáig a nemzeti kisebbségek 

védelmének területén, hogy az anyaországuktól elvágott őshonos (autochton) 

kisebbségek sérelmére meghonosított, illetve jogaikat negligáló nemzetállami 

gyakorlatot a törvény erejével szankcionálja. 

          Az elmúlt fél évszázad során a nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ1 

az Európa Tanács,2 az EBESZ,3 és az EU4 különböző alapelveket, ajánlásokat, 

határozatokat és egyéb dokumentumokat fogadtak el, melyekben 

többszörösen megállapításra került az a tény, hogy a kisebbségek védelme 

fontos emberi jog. Ezzel vitathatatlanul azt is kimondták, hogy a nemzeti 

kisebbségek védelme a nemzetközi jog tárgya. Ennél is tovább menve: a 

nemzeti kisebbségek és népcsoportok keletkezésüktől eredendően (ab ovo) a 

                                                      
1 United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 

and Linguistic Minorities (GA resolution 47/135); adopted in New York 18 December 1992 / 

Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól. 
2 Council of Europe European Charter for Regional and Minority Languages (Strasbourg, 1992) / 

Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája; Framework Convention for the Protection of 

National Minorities (Strasbourg, February 1995) / Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről. 
3 Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act (Helsinki, 1975) / Helsinki 

Záróokmány. 
4 Lásd pl. Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01), Article 21 on 

non-discrimination. / Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke a diszkrimináció tilalmáról. 



I. Érdekképviselet és jogérvényesítés a nemzetközi fórumokon  

44 

 

nemzetközi politika és jog tárgyai, hiszen a kisebbségbe került népcsoportokra 

(minority groups) vonatkozó megállapodások és az azokban meghatározott 

jogok, valamint az ezen csoportokat megillető védelem már az őket létrehozó 

szerződésekben rögzítve lettek.5 Abban viszont máig adós maradt a 

nemzetközi közösség jogalkotása, hogy a nemzeti kisebbségek egzisztenciája, 

és identitásának fennmaradása, mely jogi eszközökkel védendő. A nemzetközi 

politika és jogfelfogás megváltozása a nemzetközi konvenciókban 

addicionális normákat, és azok kikényszerítését csupán gyengén alátámasztó 

mechanizmusokat (pl. monitoring) hozott létre. 

2010 - 2014 között a Magyar Országgyűlés Európa Tanácsi 

delegációjának tagjaként az a megtisztelés ért, hogy a szervezet megbízásából 

jelentést írhattam „A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában” 

címmel.6 Az ehhez kapcsolódó határozat a kollektív jogok fontosságára 

irányítja a figyelmet, ezek elismerésére tesz javaslatot és az autonómiákat nem 

csak feszültségoldó struktúráknak, hanem asszimiláció-csökkentési 

eszköznek is tekinti. A jelentést a téma szakértői az utóbbi évtizedekben a 

kisebbségi jogok területén létrejött két legfontosabb dokumentum egyikének, 

és a kisebbségi kérdésben elfoglalt következetes magyar politika egyik 

legjelentősebb sikerének tartják. A másik a Gross-jelentés7 alapján 2003-ban 

az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által elfogadott 1334. számú 

határozat, amely az autonómiák szerepéről szól. Andreas Gross svájci 

képviselőnek az a véleménye, hogy egész Európát a svájci modell szerint 

kellene megszervezni. Egyértelmű, hogy egy etnikailag homogén terület, egy 

                                                      
5 Treaty of Saint-Germain-en-Laye (1919) signed by the Allies of the World War I and by theh 

Republic of German-Austria; Treaty of Trianon (1920) between the Allies of the World War I and 

the Kingdom of Hungary. / Saint-Germain-en-Laye békeszerződés a győztes antant államai és 

Austria között létrejött szerződés; Trianoni békeszerződés a győztes antant államai és 

Magyarország között létrejött szerződés. 
6 Kalmár-jelentés, Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, 1985 (2014) sz. határozat. 
7 Gross-jelentés, Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése: 1334 (2003) sz. határozata Az autonóm 

régiók pozitív tapasztalata, mint konfliktusmegoldást sugalmazó ihletforrás Európában / Positive 

experiences of autonomous regions as a source of inspiration for conflict resolution in Europe, 

Resolution 1334 (2003). 
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vegyesen lakott terület és egy „etnikai sziget” különböző kezelést, illetve 

adminisztrációt igényel az állam részéről.  

Ameddig a kisebbségek önrendelkezési jogát nem ismerik el helyi és 

regionális szinten, addig az évezredes múlttal rendelkező nemzeti közösségek 

az asszimiláció veszélyével kell, hogy szembenézzenek. Versenyfutás van az 

idővel. Ha a nemzetközi dokumentumok kimondják, hogy az őshonos nemzeti 

kisebbségek kultúrája és évszázados lakóhelyük minden gazdasági, társadalmi 

és ökológiai vonatkozásának történelmi múltból fakadó ismerete a Föld 

további sorsát befolyásoló érték, akkor bűnnek tekinthető, hogy a nemzetközi 

politikai közösség ezek asszimilációját, és ezzel kultúrájuk eltűnését elnézi, 

eltűri, és ezzel hallgatólagosan támogatja. 

Természetesen meg lehetne fékezni az őshonos kisebbségek többségi 

nemzetbe történő asszimilációját. Arra lenne „csak” szükség, hogy az adott 

nemzeti kisebbség mind egyéni, mind kollektív szinten, valamint államalkotó 

elemként is el legyen elismerve az állam részéről. Sajnos még a délszláv 

háborúk tanulságaként megfogalmazott Európai Kisebbségvédelmi 

Keretegyezmény és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája is 

csak egyéni jogokat tartalmaz. Ameddig a nemzetállamok félnek, hogy a 

területükön élő őshonos kisebbségek számára a kollektív jogok biztosítása, 

illetve az ezekkel járó adminisztratív következmények (helyi és regionális 

önkormányzatiság, vagyis autonómia) „államot az államban” helyzetet 

eredményeznek, addig nagyon nehéz az előrelépés. 

A kérdés megoldását nagyban segítené, ha születne egy európai szinten 

elfogadott dokumentum, mely rögzítené a nemzeti kisebbségek jogait rögzítő 

minimum sztenderdeket, és azok megszegésének jogi következményeit. A 

helyzet ezzel szemben az, hogy az EU (amely egyéb vonatkozásban az 

államok szuverenitásának brüsszeli döntéshozó szervek kezébe történő 

átadását szorgalmazza) a nemzeti kisebbségi ügyeket nemzetállami 
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hatáskörben hagyja, kitéve a nemzeti kisebbségeket a tagállamok esetleges 

önkényeskedésének. 

Az említettek azért is jelentenek akadályt, mivel finoman szólva is 

felhők gyülekeznek Európa fölött. Olyan kihívások jelentek meg (globális 

gazdasági verseny, migráció, a közös védelem kérdései, globális ökológiai 

veszélyek), amelyek kezelése érdekében rendezni kellene az Európán belüli 

vitákat és feszültségeket, benne a nemzeti közösségeket érintőket is. 

Ez az a nemzetközi környezet, amelyben a nemzeti kisebbségek 

fennmaradását biztosító jogszabályalkotás megpróbál a kor kívánalmainak 

megfelelően előre haladni, azonban sok esetben a politikai erőviszonyok és 

érdekek ezt nem engedik. Érdemes megnézni, hogy mi erre Magyarország 

válasza mind a jogalkotás, mind a diplomácia területén. Az előbbi tekintetében 

egyértelműen a pozitív példa felmutatása a cél: a 2011-ben elfogadott 

magyarországi nemzetiségi törvény például nem nemzeti kisebbségeknek, 

hanem nemzetiségeknek nevezi e közösségeket, ezzel is jelezve, hogy 

Magyarország a kisebbségi jogokat az egyéi jogok mellett közösségi jogoknak 

is tekinti.8 A törvény ezen túlmenve e közösségeket államalkotó tényezőnek 

tekinti. 

Hosszasan lehetne sorolni a 2010 óta hivatalban lévő kormány 

intézkedéseit, amelyekkel megteremtette a Kárpát-medencében őshonos 

magyar közösségek és a világban szétszóródott magyarság anyaországgal való 

egyesülésének közjogi-, politikai-, és gazdasági kereteit. Ezenkívül kétoldalú 

szerződésekben rögzítettük szomszédjainkkal a nemzeti kisebbségek jogait,9 

                                                      
8 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (kihirdetve: 2011. december 19.). 
9 Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna 

között (1991); Szerződés a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a baráti 

kapcsolatokról és együttműködésről (1992); Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovén 

Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről (1992); Szerződés a Magyar 

Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti 

együttműködésről (1995); Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az 

együttműködésről és a jószomszédságról (1996.); Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a 

Szerb Köztársaságban élő magyar kisebbség védelméről szóló kisebbségvédelmi egyezmény 

(2003)., letöltve: 2018.02.13. 
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továbbá a kétoldalú szerződések kisebbségi megállapodásaira építve 

kisebbségi vegyesbizottságokat állítottunk fel, melyeknek magyar részről 

személyem a társelnöke. 

Mindemellett a magyar kormány a nemzetközi színtéren is kiáll annak 

érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek védelme ne a nemzetállamok belügye, 

hanem a gyakorlatban is a nemzetközi szervezetek feladata és felelőssége 

legyen. Támogatjuk ezért a FUEN és az RMDSZ közös európai 

kisebbségvédelmi kezdeményezését,10 mely egymillió aláírás 

összegyűjtésével felkérheti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot hatáskörén 

belül kisebbségvédelmi jogszabályok megalkotására. A kezdeményezés 

aláírásának határidejéig, 2018. április 03-ig még sok teendő van, de ha sikerül 

legalább hét országból összegyűjteni a megfelelő számú támogató aláírást, 

akkor nagy lépést tehetünk előre a nemzeti kisebbségek védelmének 

nemzetközi jogban való rögzítése terén.

                                                      
10 Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe. Lásd a kezdeményezés 

honlapját: http://www.minority-safepack.eu/, letöltve: 2018.02.13. 
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dr. Elek Zsófia 

 

Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban - Az EBESZ Kisebbségi 

Főbiztosa 
 

 

 

Az előadásomban és ezen írásban is többször visszatérő megállapítás, hogy 

pontosan ismerni kell a nemzetközi kisebbségvédelem rendszerét ahhoz, hogy 

hatékonyan tudjunk érdeket érvényesíteni. Hatványozottan igaz ez egy olyan, 

meglehetősen speciális – és a magyar megközelítéstől alapvetően különböző 

– mandátumú intézmény esetében, mint az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa 

(High Commissioner on National Minorities, a továbbiakban: HCNM). 

Fontos leszögezni elöljáróban, hogy a HCNM nem kisebbségi ombudsman és 

nem is jogvédő szervezet; ugyanakkor az intézmény megfelelő ismeretével 

felvértezve meg lehet találni azokat a beavatkozási területeket és irányokat, 

ahol a magyar álláspontnak kedvező irányba mozdítható a HCNM munkája. 

 

Mi az EBESZ? 

 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet egy az ENSZ 

Alapokmányának VIII. fejezete által meghatározott regionális szervezet, 

melynek fő funkciói a korai előrejelzés, a konfliktus-megelőzés, a 

válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció, az európai 

biztonság és stabilitás megőrzése érdekében. 

Széles tagsággal rendelkezik: 57 részes állam és további 11 mediterrán 

és ázsiai partnerországot tömörít, földrajzi értelemben a szervezet által lefedett 

terület Vancouvertől Vlagyivosztokig tart. Ezzel az EBESZ a legnagyobb 

biztonság kérdésével foglalkozó regionális szervezet, melynek nagy előnye, 
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hogy az európai biztonsági architektúrát meghatározó vagy befolyásoló 

esemény/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 kötelezőek, ami a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy az EBESZ-nek nincsen olyan mechanizmusa, amely számon kérhetné 

vagy kikényszeríthetné a meghozott döntések végrehajtását. Így a különböző 

kötelezettségvállalások szükségképpen önkéntesek és „csupán” a politikai 

nyomásgyakorlás eszközével érvényesíthetők. 

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. Ez az utóbbi időszakban kétélű 

fegyvernek bizonyult: míg a döntési mechanizmusok kialakításának eredeti 

célja az volt, hogy a mindenki által támogatott döntés erősebb politikai 

legitimációval rendelkezzen, illetve, hogy a kompromisszum felé mozdítsa el 

a folyamatokat, addig az utóbbi években néhány állam arra használja fel a 

konszenzushoz kötöttséget, hogy a szervezet bizonyos tevékenységeit 

ellehetetlenítse. Példa volt erre 2017 nyara, mikor a megegyezés hiánya miatt 

az EBESZ mind a négy vezető tisztségviselő (Főtitkár, Médiaszabadság 

Képviselő, Kisebbségi Főbiztos, ODIHR igazgató) pozíciója üres volt.  

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, az ODIHR és a HCNM) között nincsen alá- 
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fölérendeltségi 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 – egy 

elnöksége által meghatározott szervezet (chairmenship driven): a szervezet 

napirendjét alapvetően az egymást évenként követő, önkéntesen vállalt 

elnökségek határozzák meg és elnökölik a legfontosabb döntés-előkészítő és 

döntéshozó testületeket.1 

 

Kronológia 

 

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az EBESZ karakteréről, érdemes nagy 

vonalakban áttekinteni annak történetét, és megismerni az alapítók 

célkitűzéseit. Az EBESZ elődjét, az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Értekezletet (EBEÉ)1975-ben 33 európai és két észak-amerikai állam hívta 

életre, melynek célja volt a II. világháborút követő status quo fenntartása; 

párbeszéd és az együttműködés csatornáinak kialakítása; az emberi jogok 

tiszteletben tartásának népszerűsítése, az egyenlő jogok és az önmeghatározás 

elismerése, az államok közötti együttműködés erősítése és a nemzetközi jog 

betartása. 

1975. augusztus 1-jén került elfogadásra az úgynevezett Helsinki 

Záróokmány, mely összefoglalta azon kötelezettségeket, melyet az aláíró 

államok magukra nézve kötelezőnek ismernek el. Ennek alapján a szervezet 

három „kosaráról” (majd később dimenziójáról) beszélhetünk: az első a 

politikai és katonai, a második a gazdasági és környezetvédelmi, a harmadik 

pedig az emberi jogi kötelezettségvállalásokat tartalmazza. Később ennek 

megfelelően alakultak ki a szervezet struktúrái. 

                                                      
1 Az előadás megtartásának idején az EBESZ elnöke Ausztria volt, 2018-ban pedig Olaszország. 
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A kisebbségek jogainak garantálása már ebben az első 

alapdokumentumban is helyet kaptak. A VII. emberi jogokkal foglalkozó 

fejezet szerint: „a résztvevő 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”.2 

A Záróokmánnyal meginduló úgynevezett Helsinki folyamat 1994-ben 

vezetett oda, hogy a Budapesten megtartott csúcstalálkozón az EBEÉ átalakult 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetté, melynek 1995-ös első 

elnökségét Magyarország látta el. 

Az EBESZ jelenlegi Főtitkára Thomas Greminger, svájci 

karrierdiplomata, aki mint az a fent említettekből is következik, sokkal inkább 

egy menedzseri szerepet tölt be és a szervezet pénzügyi 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 15 

területi iroda (field operation) felett. Ezen területi irodák a Nyugat-Balkánon, 

Kelet-Európában és Közép-Ázsiában helyezkednek el, legnagyobb és talán 

legismertebb az Ukrajnában működő Speciális Monitoring Misszió, mely 

főként az ország keleti felében zajló összecsapásokat megfigyelő civil 

misszió. 

                                                      
2 „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”. 
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Mindemellett létezik egy parlamenti együttműködési platform is, a 

Parlamenti Közgyűlés, amely az évi három ülésszak alatt lehetőséget teremt a 

nemzeti parlamentek képviselőiből álló delegációknak, hogy bővítsék 

nemzetközi kapcsolatrendszerüket tovább erősítve az államközi politikai 

kapcsolatokat. Elnöke Christine Muttonen (SOC) osztrák képviselő.3 

Varsóban kapott helyet a szervezet emberi dimenziós csúcsintézménye, 

az ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), mely 

jelenleg az izlandi Ingibjörg Solrun Gisladottir irányítása alatt működik. Az 

Iroda az emberi jogok számos vetületével foglalkozik, de legismertebb 

tevékenysége egyértelműen a választási megfigyelés, melyet az adott ország 

felkérése alapján végez a teljes EBESZ térségben. Bécsben működik a 

Médiaszabadság Képviselő irodája a korábbi francia európaügyi miniszter, 

Harlem Désir vezetésével. A képviselő folyamatosan monitorozza a részes 

államokat a médiaszabadság területén történő változások és rendkívüli 

események tekintetében, aggodalomra okot adó körülmény esetén 

konzultációt kezdeményez az adott országgal. 

A harmadik, hágai székhellyel működő autonóm intézmény a HCNM, 

aki jelenleg Lamberto Zannier olasz karrierdiplomata, korábbi EBESZ 

Főtitkár. Az intézmény történetének bemutatása után visszatérnék 

nyitógondolatomra: alapvető fontosságú, hogy ismerjük és értsük, hogy egy-

egy nemzetközi entitás milyen feladatokra, milyen történelmi körülmények 

között született meg. Szintén említésre került, hogy a HCNM alapvetően nem 

emberi jogi, hanem biztonsági megközelítésben vizsgálja az EBESZ térség 

kisebbségeinek helyzetét. Ezen megközelítést könnyebb megérteni, ha 

figyelembe vesszük, hogy az intézmény 1992-es, Helsinki Csúcson való 

megalakítása reakció volt a délszláv válság által, a nemzetközi közösségben 

kiváltott sokkra. Ez volt ugyanis hosszú idő után az első fegyveres konfliktus 

                                                      
3 Őt időközben a grúz George Tsereteli váltotta, tekintettel arra, hogy Muttonen nem jutott 

mandátumhoz a 2017. őszi osztrák parlamenti választásokon.  
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az európai kontinensen, melynek kirobbanásához etnikai alapú konfliktus(ok) 

vezettek. A nemzetközi közösség egy újabb ilyen típusú nyílt fegyveres 

összeütközés elkerülése végett döntött úgy, hogy megalakít egy intézményt, 

amely folyamatosan nyomon követi az etnikai feszültségek alakulását és 

figyelmeztet azok lehetséges eszkalációjára. 

 

A Kisebbségi Főbiztos 

 

Mandátuma alapján úgynevezett early warning nyújtásával és konfliktus 

megelőzéssel foglalkozik. Tanácsadással, közvetítéssel segít feloldani a 

konfliktusokat, ennek keretében jogilag nem kötelező ajánlásokat fogalmaz 

meg. Munkamódszere a “csendes”, preventív diplomácia; igyekszik kerülni a 

nyilvános állasfoglalásokat, a legritkábban fordul a nyilvánossághoz. 

Annak érdekében, hogy még pontosabban elhelyezzük a HCNM-et az 

EBESZ rendszerén belül, érdemes szót ejteni a szervezet konfliktuskezelési 

mechanizmusáról. Az EBESZ konfliktuskezelési mechanizmusa vagy más 

néven conflict cycle a szervezet tevékenységének tulajdonképpeni vázát 

képezi. Központi szervezeti egysége a bécsi Titkárságon belül működő 

Conflict Prevention Center, de általánosságban elmondható, hogy minden 

EBESZ struktúra valamilyen formában összeköttetésben áll a mechanizmus 

valamelyik állomásával. Az autonóm intézmények – különös tekintettel a 

HCNM – illetve a területi irodák és missziók tevékenysége szinte kivétel 

nélkül kapcsolatban áll a ciklus valamely elemével. A részes államok 2011-

ben fogadták el a mechanizmussal kapcsolatos döntést, melynek alapján az 

egyes állomások a következők: korai jelzés (early warning), konfliktus 

megelőzés (conflict prevention), válságmenedzsment (conflict management), 

konfliktus megoldása (conflict resolution), rehabilitáció (post-conflict 

rehabilitation). Alapvető elgondolás szerint minden egyes fegyveres 
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konfliktus egyazon sémára felhúzható, így a konfliktus egyes állomásainak 

megfelelően kell az EBESZ-nek is kidolgozni a konfliktus kezeléséhez 

szükséges intézkedéseket. Ha a HCNM-et ebben a kontextusban vizsgáljuk, 

láthatjuk, hogy alapvetően a konfliktus első szakaszához kötődik, ami 

ismételten igazolja, hogy nem az emberi jogi területhez tartozik (hanem 

alapvetően a rehabilitációhoz kapcsolódik). Maga a mandátum is központi 

feladatként utal a konfliktus megelőzésre.4 

A posztot jelenleg betöltő Lamberto Zannier 2017. július 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). Mint 

az a fentiekből is látszik, a mandátum tartalmi kérdésekben relatíve nagy 

szabadságot ad a HCNM számára, az egyes Főbiztosok személyes 

megközelítése nagyban befolyásolja az intézmény működését és ez 

hangsúlyosan megjelenik az adott időszakban kiadott tematikus ajánlásokban. 

Az első HCNM-nek köszönhetjük a leginkább emberi jogi megközelítésű 

ajánlásokat (Hágai, Osloi, Lundi Ajánlások), míg a leginkább 

biztonságpolitikai fókuszú ajánlások (Bolzanoi, Ljubjanai) Knut Vollabaek 

nevéhez kötődnek. A Hágai Ajánlások kiindulópontja szerint a nemzeti 

kisebbségi identitás megőrzésének kulcseleme az anyanyelvi oktatás 

biztosítása. Az ajánlások célja, hogy kifejtsék és pontosítsák a kisebbségi 

nyelvi oktatásra vonatkozó nemzetközi (EBESZ, ENSZ, ET) normák 

tartalmát, és koherens módon meghatározzák a kisebbségi valamint a többségi 

nyelv szerepét az alap- a közép- és a felsőoktatásban. Az ajánlások iskoláskor 

előtt az anyanyelvi oktatás kizárólagosságát, az alap-és középfokú oktatásban 

pedig a tantárgyak döntő hányadának anyanyelven történő oktatását rögzítik, 

a hivatalos államnyelv folyamatos oktatása, illetve a hivatalos nyelven oktatott 

tantárgyak fokozatos bevezetése mellett. Ezzel szemben a Bolzanoi Ajánlások 

                                                      
4 „An instrument of conflict prevention at the earliest possible stage”. 
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az anyaállamok által kisebbségeiknek biztosított jogok/kedvezmények és az 

anyaállam, illetve a lakóhely szerinti állam közötti viszony egyensúlyát 

helyezi középpontba, határozottan elmozdulva a biztonságpolitikai 

szempontok által meghatározott megközelítés irányába. Bár a Főbiztos 

kimondja, hogy az anyaállamok érdeklődése a hozzájuk kulturálisan, 

etnikailag, nyelvileg vagy történelmileg kapcsolódó kisebbségek iránt teljesen 

érthető, ennek legitimitását megkérdőjelezi, ha az államok megfelelő 

konzultáció nélkül hoznak egyoldalú intézkedéseket. Az elmúlt 25 évben 

összesen hét tematikus ajánláscsomagot adtak ki a különböző HCNM-ek, 

főként az anyanyelvhasználathoz illetve a közéletben való részvételhez 

kapcsolandóan.5 Ezek az alábbiak voltak: 

 

- 1996: Hágai Ajánlások a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól ;  

- 1998: Osloi Ajánlások a nemzeti kisebbségek nyelvi jogairól;   

- 1999: Lundi Ajánlások a nemzeti kisebbségek hatékony 

részvételéről a közéletben;  

- 2003: Útmutató a kisebbségi nyelvek használatához az elektronikus 

médiában; 

- 2006: A többnemzetiségű társadalmakban a rendőri intézkedésekről 

szóló Ajánlások;  

- 2008: Bolzanoi Ajánlások a nemzeti kisebbségekről az államközi 

kapcsolatokban; 

- 2012: Ljubjanai Ajánlások a Sokszínű Társadalmak Integrációjáról. 

  

                                                      
5 2018 őszén Zannier publikálta a kisebbségek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének jogával 

foglalkozó Grazi Ajánlásokat 
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Érdekérvényesítési lehetőségek 

 

A rendszerváltás óta eltelt időben a magyar diplomácia egyik sarokköve, a 

külhoni magyar közösségek segítése és védelme. Főként az Európa Tanács 

égisze alatt – de más nemzetközi keretekben is – születtek olyan egyezmények 

és ajánlások/iránymutatások, melyek a nemzeti kisebbségek jogainak 

védelmét kívánják szavatolni. Bár papíron a területükön magyar 

közösségekkel rendelkező államok többségében megfelelnek a nemzetközi 

kötelezettségeknek, a gyakorlatban ez korántsem ennyire egyértelmű. A 

magyar diplomácia felelőssége abban áll, hogy ráirányítsa a figyelmet ezekre 

a hiányosságokra, esetenként számon kérje az adott országon kötelezettségei 

betartását. Ezen mozgástér és munkamódszer nemzetközi szervezetenként 

változik, ugyanakkor vannak közös elemek. Az egyik legfontosabb, hogy a 

multilaterális tér egy állandóan változó, sokszereplős koordinátarendszer, 

melyben a szereplőket bizonyos tengely mentén vastag folytonos, más esetben 

szaggatott, bármikor kiradírozható vonalak kötik össze; eseti szövetségek 

köttetnek adott ügyek mentén, melyek már nem érvényesek más ügyek 

esetében. Erre tekintettel érdemes minden egyes esetben, az adott helyzetet is 

figyelembe véve meghatározni a cselekvési irányokat. 

Az EBESZ esetében kiemelten fontos a folyamatos kapcsolattartás a 

HCNM-el és munkatársaival függetlenül attól, hogy van-e olyan ügy, 

amelyben számítunk a közreműködésükre. Emellett a szervezet tematikus 

ülésein és konferenciáin szükséges felhívni a figyelmet a kisebbségvédelem 

fontosságára, illetve az aktuálisan aggodalmat adó ügyekre. 

 

Összegzésként ismételten felhívnám a figyelmet annak fontosságára, hogy a 

nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatos meglátásaink, törekvéseink, 

egyes ügyekkel kapcsolatos aggodalmaink címzettjét körültekintően, az ügy 

és az adott címzett sajátosságaira figyelemmel válasszuk meg. Az EBESZ 



dr. Elek Zsófia: Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban - Az EBESZ Kisebbségi 

Főbiztosa 

57 

 

Kisebbségi Főbiztos bevonását akkor érdemes kezdeményezni, ha olyan 

rendszerszintű, a teljes vagy a közösség nagy részét érintő problémával állunk 

szemben (pl: állami szervek diszkriminációja, a többségi társadalom részéről 

tapasztalható általános megkülönböztetés), amely akár az indulatok 

elszabadulásához, erőszakos cselekményekhez is vezethet. 
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Fedinec Csilla 

 

Kárpátalja magyarsága a második Majdan után 
 

 

 

Ukrajna külső és belső határai egyaránt szovjet örökségnek számítanak, 

melyek a Szovjetunió 1922-es megalakulásával, a Molotov–Ribbentrop-

paktummal, az 1945-ös szovjet–csehszlovák szerződéssel, valamint a Krím 

1954-es hozzácsatolásával alakultak ki. A közigazgatási felosztás változatlan 

maradt az 1991-es függetlenedés után, beleértve a Krím kérdését, amely az új 

államalakulatban is csak hosszú folyamat eredményeképpen jutott 

viszonylagos nyugvópontra az 1990-es évek végére. A Krími Autonóm 

Köztársaság az Orosz Föderációhoz tartozó közigazgatási terület volt 1945-

ig, amikor a lakosság többségét adó krími tatárokat erőszakosan kitelepítették 

a félszigetről, ezzel egyidejűleg az autonóm tagköztársaság státust 

megszüntették. Visszatelepedésük az 1980-as évek végétől vált lehetővé, ám 

a hosszú, s problémáktól sem mentes folyamat számszerűen nem tette őket 

dominánssá. 1991 elején, Ukrajna függetlenedése és a Szovjetunió felbomlása 

előtt a félsziget ismét autonóm státust kapott, bár annak jellegéről a krími 

vezetés és a kijevi kormányzat között egész 1998-ig, a Krími Autonóm 

Köztársaság külön (egyébként: második) alkotmányának elfogadásáig viták 

zajlottak. Ez a dokumentum, akárcsak Ukrajna jelenleg is hatályos 1996-os 

alkotmánya azonban alapjaiban sem tisztázta a kérdést, a szakértők egyöntetű 

véleménye szerint a tényleges cél az orosz szeparatizmus megakadályozása, 

illetve a Krímnek, mint az egyetlen egyértelműen orosz többséggel rendelkező 

közigazgatási egységnek ukrán területként való megtartása volt.1 

                                                      
1 Kuzio, Taras: Borders, symbolism and nation‐state building: Ukraine and Russia. In: Geopolitics 

and International Boundaries. 1997/2, 36–56.; Shevel, Oxana: Crimean Tatars and the Ukrainian 
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A Krím problémája lényegét tekintve ugyanaz a probléma, ami az 

elmúlt két évtizedben megakadályozta az ország közigazgatási átrendezését, s 

kizárta bármiféle föderalizáció bevezetésének a lehetőségét. A nemzeti 

projekt alapvető elemévé vált az egységes ország képének kialakítása, amely 

minden kérdést a nemzetiesítő törekvéseknek rendelt alá, elvetve a kétnyelvű, 

két identitású nemzet vízióját. 

Európában Ukrajna az egyetlen ország, ahol az 1990-es évek eleje óta 

két forradalom is lezajlott: a narancsos forradalom, vagy első Majdan 2004 

végén, és a méltóság forradalma, vagy második Majdan 2013-14 fordulóján. 

A 2013. november végi vilniusi Keleti Partnerség csúcson Ukrajna nem írta 

alá az Európai Unióval a társulási szerződést, amelynek nyomán az országban 

megindult belső tiltakozás erőteljes belpolitikai átrendeződéshez, majd súlyos 

fegyveres konfliktushoz vezetett. 

A Krím esetében az 1990-es években Hegyi-Karabahhal, 

Csecsenfölddel, Transznyisztriával szemben nem alakult ki háborús 

konfliktus, ugyanakkor a terület státuszáért folyó politikai csatorozásokban 

legfeljebb csak hosszabb-rövidebb szünetekről beszélhettünk. A félsziget 

kérdésében két népszavazást is tartottak, emellett számos népszavazási 

kezdeményezést pedig nem sikerült keresztülvinniük a kezdeményezőknek. 

Az első népszavazásra 1991. január 20-án került sor az autonóm státusz 

visszaadásáról, a másodikra pedig 2014. március 16-án, ahol a feltett kérdés 

az Oroszországhoz való csatlakozásról szólt. A referendum az ukrajnai belső 

jogi szabályozás szerint törvénytelen volt, sem Kijev, sem a világ vezető 

államai nem fogadták el, s ezt támasztotta alá a Velencei Bizottság (VB) 

állásfoglalása is.2 Vlagyimir Putyin ugyan felhatalmazást kapott az orosz 

                                                      

state: the challenge of politics, the use of law, and the meaning of rhetoric. Forrás: 

http://www.iccrimea.org/scholarly/oshevel.html, letöltve: 2017.12.15.  
2 Venice Commission: Opinion on whether the decision taken by the Supreme Council of the 

Autonomous Republic of Crimea in Ukraine to organise a referendum on becoming a constituent 

territory of the Russian Federation or restoring Crimea’s 1992 Constitution is compatible with 

constitutional principles. Strasbourg: Venice Commission, 21-22 March 2014. Forrás: 

http://www.iccrimea.org/scholarly/oshevel.html
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parlament felsőházától az orosz hadsereg Ukrajna területén való bevetésére,3 

de szerinte erre nem is volt szükség és nem ismerte el, hogy az orosz hadsereg 

elfoglalta volna a Krímet. Az orosz elnök előbb fantomháborúról, majd pedig 

arról beszélt, hogy az orosz katonáknak nem kellett bevonulniuk a Krímre, 

hiszen törvény szerint ott állomásoznak (Szevasztopol az orosz 

haditengerészeti flotta bázisa 2042-ig). Putyin elnöktől azt is hallottuk, hogy 

a Krímet úgy adták oda Ukrajnának, mint egy zsák krumplit. Szerinte ez volt 

az alkotmányellenes cselekedet.4 Március 20-án az orosz Állami Duma 

egyoldalúan ratifikálta a Krímnek Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló 

szerződést, március 21-én pedig Ukrajna új vezetése és az Európai Unió 

Brüsszelben aláírta a társulási szerződés politikai részét. Ezzel az ukrajnai 

helyzet további alakulása nem csak látszatra, hanem tényszerűen is az EU és 

Oroszország közötti viszony kérdésévé vált. 

2014. május 4-én Luhanszk és Donyeck megyék lakossága az urnákhoz 

járult, hogy népszavazás keretében nyilvánítson véleményt a régió 

hovatartozásáról. Ennek következtében a térségben azóta is háborús 

viszonyok uralkodnak, és a minszki megállapodások előírásainak megfelelően 

az érintett megyék területének speciális státusúvá nyilvánításáról szóló 

törvényt az ukrán parlament szeptember 16-án fogadta el, az elnök pedig 

október 16-án írta alá. A törvény5 nem tisztázza a közigazgatási különállás 

                                                      

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? pdffile=CDL-AD(2014)002-e, letöltve: 

2017.12.15. 
3 Dmitry Kochetkov: Orosz  parlamenti képviselők egyhangúan megszavazták orosz csapatoknak 

az Ukrajna területén való bevetését. 1TV, 2014. március 1-ei cikk / Дмитрий Кочетков: Сенаторы 

Совфеда единогласно проголосовали за ввод войск РФ на территорию Украины. 

Корреспондент, 2014. március 1. http://www.1tv.ru/news/polit/253231, letöltve: 2017.12.15. 
4 Vasily Epanchintsev: "1991-ben a Krím-félszigetet, mint egy zsák krumplit adták át". Vlagyimir 

Putyinnak a krími helyzetről szóló beszédének teljes szövege. Omskzdes.ru, 2014. március 18.-ai 

cikk / Василий Епанчинцев: В 91-м году Крым передали из рук в руки , как мешок картошки. 

Полный текст обращения Владимира Путина по ситуации в Крыму 18.03.2014. Омск здесь, 

2014. március 18. http://omskzdes.ru/politics/23591.html, letöltve: 2017.12.15. 
5 2014. évi 1680-VII. számú törvény a helyi önkormányzatok különleges eljárásáról a Donyeck és 

Luhanszk megyék meghatározott területein / Закон Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Київ, 16 вересня 2014 

року. № 1680-VII. Forrás: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1680-vii, letöltve: 2017.12.15. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?%20pdffile=CDL-AD(2014)002-e
http://www.1tv.ru/news/polit/253231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1680-vii
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fogalmát, fő célja „a helyzet normalizálása”, amivel kapcsolatban látszólag 

egyetlen konkrétumot fogalmaz meg: az amnesztia ígéretét az „események 

résztvevői” számára. Ezzel Ukrajna határai mentén kialakult a harmadik 

sajátos státusú régió, ideértve Transznyisztria kérdését is.  

Fontos leszögezni azt, hogy Ukrajna lakosságának mintegy 95%-át a 

két nagy etnikum alkotja, az összes többi kisebbség lélekszáma külön-külön 

1% alatt van, s összességében sem éri el az 5%-ot. Ezzel szemben belpolitikai 

téren a leginkább látható, kisebbségek – az ország függetlenedése óta – a 

magyarok, a románok, a krími tatárok és az oroszok. Ezt az sem befolyásolta, 

hogy a krími tatárok kikerültek az ukrán fennhatóság alól, az oroszok pedig – 

és ez valószínűleg a második Majdan egyik legfontosabb következménye – 

tényleges kisebbséggé kezdenek válni az országban, vagy legalábbis 

ráébrednek kisebbségi mivoltukra. Ebben a kontextusban tudjuk elhelyezni, 

illetve értelmezni a magyar–ukrán kapcsolatok egyes eseményeit is. A heves 

reakciók, illetve azok elmaradása is szoros összefüggésben van az országos 

eseményekkel. 

Ukrajna nem ismeri el a „kettős állampolgárságot”, továbbá az ukránon 

kívül szerzett egyéb állampolgárság vagy állampolgárságok 

jogkövetkezményeit. Az elmúlt években többször is felmerült parlamenti 

szinten a törvényi szankcionálás kérdése, azonban konkrét lépésekre 2016 

végéig egyetlen esetben sem került sor. Egyes politikusok és elemzők a 

legkomolyabb problémát abban látták, hogy az oroszok, a románok és a 

magyarok esetében a teljes lakosság érintett. Becslések szerint az ukrán 

állampolgárok mintegy 10 százalékának, s szerény becslések szerint is a 

magyarok zömének van második útlevele. 

2011 decemberében a magyar parlament elfogadta az országgyűlési 

képviselők választásáról szóló új törvényt. A választási rendszer egyik újítása, 

hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, az ország határain kívül élő 

állampolgárok is szavazati jogot kaptak. Az állampolgárok ezen csoportjának 
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jelentős számbeli növekedését eredményezte 2011-től kezdődően az 

állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 2010-es módosítása. Az új 

választási törvény gyakorlati alkalmazására a 2014. április 6-i magyarországi 

parlamenti választások során került sor. Figyelemre méltó azonban, hogy 

hogyan tájékoztatta a kárpátaljai magyar sajtó az olvasóit a választásokon való 

részvételről, amiről egyébként hivatalos tájékoztatást nem is adhatott: a 

„Kárpáti Igaz Szó” hasábjain részletes tudósítás jelent meg egy nyíregyházi 

rendezvényről, melyen a határon túli szavazással kapcsolatos tudnivalókat 

ismertették.6 

Gajdos István az ukrán parlament akkori magyar képviselője, az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség nevében egy interjúban kiemelte: 

„Valóban úgy vélem, a világ magyarságát először egyesítő választások 

nyomán a budapesti vezetés előtt ott a lehetőség, hogy átértékelje, új alapokra 

helyezze az elszakított nemzetrészek magyarságszervezeteivel fenntartott 

kapcsolatai rendszerét […] Most ugyanis tiszta lappal indulhatnánk, lezárva a 

korábbi vélt vagy valós sérelmeket. Ez pedig nagyban hozzájárulna az 

ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai magyar egység megteremtéséhez, annál is 

inkább, mivel szűkebb pátriánkban az enyhülés jelei mutatkoznak a két 

meghatározó magyarságszervezet viszonyában.”7  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség álláspontját Gulácsy Géza 

általános alelnök így fogalmazta meg: „Készen kell lennünk arra, hogy 

csekély erőnkkel benyomuljunk a hatalom repedéseibe és megpróbáljuk 

érvényesíteni a kevéske rendelkezésünkre álló eszközt a kárpátaljai 

magyarság érdekében.” Brenzovics László, az újonnan megválasztott elnök 

szerint pedig: „Nekünk egy olyan önszerveződő társadalmat kell 

                                                      
6 Tóth Viktor: Hűségeskü Nyíregyházán. Kárpáti Igaz Szó online, 2014. február 14. 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=16931, letöltve: 2017.12.15. 
7 Gajdos István: Új fejezetet nyithatnak a magyarországi választások. TiszaNews, 2014. április 9. 

http://tiszanews.org.ua/?module=news&&target=get&id=3772, letöltve: 2017.12.15. 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=16931
http://tiszanews.org.ua/
http://tiszanews.org.ua/?module=news&&target=get&id=3772
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létrehoznunk, amely képes gazdasági, kulturális és oktatási téren is komoly 

feladatok megoldására.”8 

A helyi ukrán sajtó a 2014 tavaszi magyarországi választások ukrajnai 

kampánynyitányának a Jobbik 2013. október 16-i beregszászi „politikai 

fórumát” tekintette,9 megelőlegezve azt a hangnemet is, ahogyan a témához 

előreláthatólag viszonyulni fog. Azonban éppen a novembertől kibontakozó 

ukrajnai események – a csatlakozási szerződés alá nem írása az Európai 

Unióval, az országossá terebélyesedett tiltakozások, a déli és a keleti 

országrészben rendezett népszavazások- miatt a magyar parlamenti 

választások kárpátaljai helyszínével kapcsolatos folyamatos napirenden tartás 

elmaradt, azonban annál élesebb reakciókat váltottak ki bizonyos események, 

melyeket negatív üzentekként interpretáltak az ukrajnai belpolitika 

összefüggéseiben.  

A következő hónapokban a Jobbik megmaradt a hírek középpontjában, 

novembertől immár összefonódva az országos eseményekkel. Az aktuális 

esemény viszonyítási pontja mindig az volt, hogy Kárpátalján vajon 

megjelenik-e a szeparatizmus vagy sem. E tekintetben olyan események 

kerültek reflektorfénybe, mint a Jobbik vitája az ultranacionalista Jobb(oldali) 

Szektorral, a párt részvétele a 2014. március 16-i krími népszavazás 

megfigyelésében és legitimálásában, továbbá Budapesten a 

külügyminisztérium épülete előtt március 28-án megtartott tüntetés, valamint 

a párt beregszászi irodájának felszámolása. Az április 6-i választásokkal 

kapcsolatban is az ukrán sajtó elsősorban azt emelte ki, hogy Orbán Viktor 

miniszterelnök szerint a választások legfőbb eredménye pártjának nagyarányú 

győzelme és hogy a választók nemet mondtak az Európai Unióból való 

                                                      
8 Badó Zsolt: Brenzovics László a KMKSZ új elnöke. Kárpátalja, 2014. április 2. 

http://www.karpataljalap.net/2014/04/02/brenzovics-laszlo-kmksz-uj-elnoke, letöltve: 2017.12.15. 
9 „Magyarország nacionalista pártja, a Jobbik fórumot tart Kárpátalján” / Угорська 

націоналістична партія Jobbik проводить форум на Закарпатті. Час Закарпаття, 2013. 

október 16. http://zakarpattya.net.ua/News/115468-Uhorska-natsionalistychna-partiia-Jobbik-

provodyt-forum-na-Zakarpatti, letöltve: 2017.12.15. 

http://www.karpataljalap.net/2014/04/02/brenzovics-laszlo-kmksz-uj-elnoke
http://chas-z.com.ua/slider/ugorska-natsionalistichna-partiya-provodit-forum-na-zakarpatti
http://zakarpattya.net.ua/News/115468-Uhorska-natsionalistychna-partiia-Jobbik-provodyt-forum-na-Zakarpatti
http://zakarpattya.net.ua/News/115468-Uhorska-natsionalistychna-partiia-Jobbik-provodyt-forum-na-Zakarpatti
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kilépésre. Kiemelték továbbá a hírek azt is, hogy Magyarországon a második 

legerősebb párt éppen az ukrajnai belpolitikába beavatkozó, abban erősen 

negatív szerepet játszó Jobbik. 

Erősen negatív kontextusba került, s éles kritikát váltott ki 

harminckilenc kárpátaljai magyar civil szervezet és a történelmi egyházak 

március 28-ai közös nyilatkozata10 – röviddel a krími népszavazás, és a 

területnek az Oroszországi Föderációhoz új jogalanyként történő befogadásról 

szóló alkotmányos törvénynek az orosz törvényhozás alsóháza általi 

elfogadása után –, melyben hangsúlyozták, hogy a kárpátaljai magyarok mint 

őshonos lakosok törvénytisztelő polgárként szeretnének jogállamban élni, s 

többek között kérik az államtól „a kettős állampolgárság intézményének 

elismerését Ukrajnában, ami elősegíti az ország európai uniós integrációját”. 

Ugyanígy éppen a keleti megyékben megtartott népszavazás utáni 

napban, május 10-én került sor Orbán Viktor miniszterelnöki eskütételét 

követő beszédére a magyar parlamentben, amelyben többek között így 

fogalmazott: „A Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős 

állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, és megilleti az autonómia is. Ez 

az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában. 

Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő 200 ezres magyar közösség 

helyzete, amelynek meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, meg kell 

kapnia a közösségi jogok teljességét, és meg kell kapnia az önigazgatás 

lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új Ukrajnával 

szemben, akik egyébként élvezik együttérzésünket és támogatásunkat a 

demokratikus Ukrajna megteremtéséért végzett munkájukban.”11 Az ukrajnai 

felháborodott fogadtatás csillapítására tett elemzői és politikusi kísérletnek 

                                                      
10 A kárpátaljai magyar civil szervezetek és történelmi egyházak nyilatkozata. Beregszász, 2014. 

március 28. http://www.peticiok.com/karpataljaiak_nyilatkozata, letöltve: 2017.12.15. 
11 Orbán Viktor beszéde a miniszterelnöki eskütételét követően. Budapest, 2014. május 10. 

http://www.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_beszede_a_miniszterelnoki_eskutetelet_kovet

oen, letöltve: 2017.12.15. 

http://www.peticiok.com/karpataljaiak_nyilatkozata
http://www.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_beszede_a_miniszterelnoki_eskutetelet_kovetoen
http://www.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_beszede_a_miniszterelnoki_eskutetelet_kovetoen
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tekinthetjük, hogy felmerült a beszéd félreértelmezésének okaként az 

esetleges rossz fordítás.12 

A 2014. májusi európai parlamenti választások egy különlegessége volt 

magyar szempontból, hogy a Fidesz–KDNP listájára a külhoni magyarok 

képviselői is felkerültek, közte kárpátaljai és szlovákiai jelölt is – két olyan 

országból, ahol a „kettős állampolgárság” nem megengedett. (Az adott ország 

EP-listáján szereplő jelöltek mindegyikének rendelkeznie kell az adott ország 

állampolgárságával.) A szlovákiai jelölt jelképes helyet kapott, azonban 

befutó helyen szerepelt és valóban mandátumot a kárpátaljai jelölt. Személye 

kiválasztásának módjáról, indokairól a nyilvánosság nem értesült sem előtte, 

sem utólag. A politikai és közéleti tapasztalattal nem rendelkező Bocskor 

Andrea még képviselőjelöltként így fogalmazott: „Fontos feladatomnak 

tekintem, hogy elősegítsem Ukrajna európai integrációs törekvéseinek 

megvalósulását és hogy megjelenítsem a kárpátaljai magyar közösség 

törekvéseit, illetve helyzetét a brüsszeli színtéren.”13 A vélhetően őt jelölő 

szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ennek kapcsán a 

következőket nyilatkozta: „A jelenlegi nehéz ukrajnai helyzetben rendkívüli 

jelentőséggel bír, hogy az itt élő magyarság ügyei és törekvései megjelenjenek 

az európai politikusok előtt, tudjanak a kárpátaljai magyarságról, halljanak 

                                                      
12 Dmitrij Semushin: „A kárpáti geopolitika Magyarországon: az ukrán államiság összeomlása ritka 

esélyt jelent” / Дмитрий Семушин: Карпатская геополитика Венгрии: распад украинской 

государственности дает редкий шанс. Народный Корреспондент, 2014. május 22. 

http://nk.org.ua/geopolitika/84286-karpatskaya-geopolitika-vengrii-raspad-ukrainskoy-

gosudarstvennosti-daet-redkiy-shans, letöltve: 2017.12.15.; „Az UMDSZ alelnöke szerint rosszul 

fordították le ukránra Orbán Viktor beszédét”. hetivalasz.hu, 2014. május 14. 

http://valasz.hu/vilag/ezert-keltett-ukrajnaban-felzudulast-orban-viktor-76732, letöltve: 

2017.12.15.; „Orbán barátságtalan állítása. Milyen messzire mehet a szomszédok követelése 

Ukrajnába?” / Недружня заява Орбана. Як далеко можуть зайти вимоги сусідів до України? 

День, 2014/84. http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/nedruzhnya-zayava-orbana, letöltve: 

2017.12.15.; Sergei Kuznetsov: „A magyar kisebbség fejfájást okoz Ukrajnának” / Kuznetsov: 

Hungarian minority creates headache for Ukraine. 2014. május 19. http://blogs.ft.com/beyond-

brics/2014/05/19/hungarian-minority-creates-headache-for-ukraine/?Authorised=false, letöltve: 

2017.12.15.; stb. 
13 „A magyar érdekek érvényesüléséért fogunk dolgozni”. http://www.fidesz.hu/hirek/2014-04-

18/a-magyar-erdekek-ervenyesuleseert-fogunk-kuzdeni/, letöltve: 2017.12.15. 

http://nk.org.ua/geopolitika/84286-karpatskaya-geopolitika-vengrii-raspad-ukrainskoy-gosudarstvennosti-daet-redkiy-shans
http://nk.org.ua/geopolitika/84286-karpatskaya-geopolitika-vengrii-raspad-ukrainskoy-gosudarstvennosti-daet-redkiy-shans
http://hetivalasz.hu/vilag/ezert-keltett-ukrajnaban-felzudulast-orban-viktor-76732
http://hetivalasz.hu/vilag/ezert-keltett-ukrajnaban-felzudulast-orban-viktor-76732
http://hetivalasz.hu/
http://valasz.hu/vilag/ezert-keltett-ukrajnaban-felzudulast-orban-viktor-76732
http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/nedruzhnya-zayava-orbana
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/05/19/hungarian-minority-creates-headache-for-ukraine/?Authorised=false
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/05/19/hungarian-minority-creates-headache-for-ukraine/?Authorised=false
http://www.fidesz.hu/hirek/2014-04-18/a-magyar-erdekek-ervenyesuleseert-fogunk-kuzdeni/
http://www.fidesz.hu/hirek/2014-04-18/a-magyar-erdekek-ervenyesuleseert-fogunk-kuzdeni/
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törekvéseikről, problémáikról.”14 Kárpátalja brüsszeli képviseletét a másik 

ukrajnai magyar szervezet, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség is 

üdvözölte. A 2014. februári ukrajnai belpolitikai fordulat nyomán ‒ noha ez 

esetben nyilvánosan vállalt tény Bocskor kettős állampolgársága ‒ akkor még 

a radikálisan nacionalista politikai erők sem vetették fel annak a kérdését, 

hogy megfosszák ukrán állampolgárságától. 

Az események kapcsán jól megfigyelhető volt, hogy a magyar kérdésre 

megkülönböztetett figyelem irányult az országban, egyre terebélyesedő 

kampányban egyre többször jelent meg a „szeparatizmus” vádja a kárpátaljai 

magyarokkal kapcsolatban. A keleti megyék fegyveres konfliktusával, az ún. 

hibrid háborúval szemben a nyugati határszél is egyfajta veszélyzónává 

emelkedett a sajtópropaganda és a titkosszolgálat egyre kevésbé fedett 

tevékenysége nyomán. Sajátos helyzetet eredményezett Grezsa Istvánnak ‒ 

aki 2014 óta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán felügyelte 

a határon átnyúló beruházásokat ‒ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak 

Kormányzati Koordinációjáért felelős kormánybiztossá való kinevezése is. 

Többek között az Egán Ede gazdaságfejlesztési program révén a Tisza 

Európai Területi Társulás keretében jelentős anyagi forrásokhoz jut 

Kárpátalja. A régió helyi megyei vezetésével jó munkakapcsolat alakult ki. 

Ismeretes, hogy Kárpátalján 1991. december 1-jén, azaz a 

függetlenségről szóló összukrajnai népszavazás napján helyi referendumot 

tartottak. A helyi referendum több szintű volt: a megyei tanács döntése 

nyomán Kárpátalja lakossága szavazhatott a megye, illetve a járási tanács 

döntése értelmében a Beregszászi járás lakossága a járás státusáról. A megyei 

referendum kérdésére – „Szeretné-e, hogy Kárpátalja Ukrajna Alkotmányába 

foglalt speciális önkormányzati státuszt kapjon, a független Ukrajna szerves 

                                                      
14 A KMKSZ Elnöksége: Nyilatkozat az EP-választás kapcsán. http://www.karpatalja.com.ua/ 

kmksz/hir988.html, letöltve: 2017.12.15. 

http://www.karpatalja.com.ua/%20kmksz/hir988.html
http://www.karpatalja.com.ua/%20kmksz/hir988.html
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részeként, ugyanakkor ne legye hozzácsatolható semmilyen más 

közigazgatási egységhez?” – a kárpátaljaiak 78%-a igennel válaszolt. A 

Beregszászi járásban 81,4% mondott igen arra a kérdésre, hogy „Szeretné-e, 

ha a Beregszászi járás magyar autonóm körzetté alakulna át?” A két kérdés 

tárgyalása helyi szinten több-kevesebb rendszerességgel hosszú ideig 

napirenden volt, egész az Alkotmány 1996-os elfogadásáig, amelynek 132. 

cikkelye kimondta: „Ukrajna területi berendezkedésének alapja az 

államterület egysége és sérthetetlensége, a centralizáció és a decentralizáció 

egyensúlyának megteremtése az államhatalomban, az egyes régiók 

társadalmi-gazdasági fejlődésének kiegyensúlyozása, figyelembe véve 

történelmi, gazdasági, földrajzi és demográfiai, etnikai és kulturális 

hagyományaikat.” 

Még egy kárpátaljai vonatkozású népszavazást érdemes megemlíteni 

Beregszász nevével kapcsolatban. Az elmúlt bő két évtizedben több 

kárpátaljai település visszakapta eredeti magyar nevét. Felmerült ez a kérdés 

Beregszász nevével kapcsolatban is. A város hivatalos neve a szovjet időkben 

oroszosan Beregovo volt, utána pedig az ország függetlenné válását követően 

Berehove lett. A magyar közbeszédben és a sajtóban azonban ‒ eltérően a 

szovjet időszaktól amikor tiltották ‒ szabadon használható a magyar 

megnevezés. 2000-ben a város akkori polgármestere már felvetette annak 

lehetőségét, hogy lépéseket kellene tenni a magyar név hivatalos elismertetése 

érdekében, azonban akkor még konkrét lépések nem történtek. 2010 

októberében viszont népszavazásra került sor a kérdésben, és bár a véleményt 

nyilvánítók csekély többsége a történelmi név visszaállítása mellett tette le a 

voksát, a népszavazáson a választásra jogosultaknak csak 47,76%-a jelent 

meg, így ez a referendum az ukrán jogszabályok értelmében érvénytelen lett.15 

                                                      
15 Lásd: „Eredménytelen volt a referendum?” Kárpátinfo.net, 2010. november 20. 

http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/2010/11/20/eredmenytelen-volt-referendum, letöltve: 

2017.12.15. 

http://www.karpatinfo.net/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/2010/11/20/eredmenytelen-volt-referendum
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A fenti, következmények nélküli népszavazások ellenére a kárpátaljai 

magyarság két alapvető tekintetben erős bázist tudott teremteni a maga 

számára. Az egyes időszakokban a magyar parlamenti képviselőt meglétét 

azért nem sorolnám ide, mivel azt minden esetben politikai alkuk és nem az 

érdekérvényesítő képesség eredményezte. E tekintetben mindenképpen ki kell 

emelni a helyi önkormányzatokban betöltött erős képviseletet, illetve a 

magyar oktatási rendszernek az óvodától a felsőoktatásig történő kiépítését, 

ami a közösség létszámához képest példátlan eredménynek tekinthető. 

A mindenkori önkormányzati választások sajátossága, hogy a 

pártpreferenciák csak megyei, járási és városi szinten érvényesülnek. 

Regionális szinten ugyanakkor olyan politikai erők is érvényesülhetnek, 

amelyek az országos politikában nem játszanak szerepet, s nem parlamenti 

pártok. E pártoknak kifejezett célja a regionális politikai érdekek képviselete. 

Kárpátalján 2015-ben, a módosított választási törvényből kifolyólag a két 

magyar párt – a KMKSZ Ukrajnai Magyar Párt (KMKSZ UMP) és az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) – nem indulhatott szövetségben, 

önállóan pedig semmilyen körülmények között nem volt megugorható az 5%-

os küszöb. A két magyar párt permanens és kibékíthetetlennek tűnő ellentéteit 

sikerült feloldani, nem utolsó sorban Budapest támogató hozzáállásával, s így 

születhetett meg a minden korábbi szereplés felülmúló eredmény. Az 

egyezség eredményeként az egyes listákat megosztották – a megyei például 

az KMKSZ UMP, a beregszászi az UMDP nevén futott –, a listára azonban 

paritásos alapon vették fel a képviselői neveket. Az így keletkezett képviselői 

kontingens azonban nem homogén, s további politikai bölcsesség szükséges 

ahhoz, hogy ez a kommunikációban se sikkadjon el. Megyei szinten a 

KMKSZ UMP nevében a magyar pártok képviselői jelentik a mérleg nyelvét, 

a Beregszászi és a Nagyszőlősi járásban a két pártnak együtt abszolút többsége 
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van, Beregszászban UMDP-s magyar polgármester nyert meggyőző 

fölénnyel.16 

Az oktatás sikerességének vagy sikertelenségének fontos tényezői a 

tannyelv, a társadalmi cél, valamint az ezekkel szorosan összefüggő egyéb 

tényezők. Ukrajnában a magyar nyelven történő oktatás az óvodától az 

érettségiig biztosított, néhány területen elérhető a szakoktatás is, 

szórványosan az állami felsőoktatás (mindenekelőtt az Ungvári Nemzeti 

Egyetem önálló magyar kara, a Humán- és Természettudományi Kar), viszont 

Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola révén önálló 

felsőoktatási intézmény is rendelkezésre áll, bár ez utóbbi alapítványi 

fenntartású (ami tulajdonképpen magyar állami finanszírozást jelent). Az 

ungvári egyetem magyar nyelven oktató önálló karát az ukrán állam 

finanszírozza, de jelentős magyarországi támogatást is kap az egyetem. 

Az oktatásügy állandó problémája az államnyelv elsajátításának 

módszertana. A kérdés gyakran belefullad az országos oktatáspolitikai 

törekvések tengerébe, tekintettel arra, hogy az nem tud kiegyensúlyozottan 

foglalkozni a kisebbségek ügyével, összefüggésben az ország általános nyelvi 

helyzetével. A második Majdan után Ukrajna mégis aláírta az EU-val a 

társulási szerződést, valamint a szabadkereskedelmi egyezményt. Az 

elhúzódó ratifikáció után 2017. szeptember 1-jével lépett életbe a társulási 

szerződés, melyet néhány nappal később olyan törvény elfogadása követett, 

ami nemzetközi vihart kavart. Az oktatás reformját előíró törvény 7., nyelvi 

cikkelye szerint az oktatási folyamat nyelve az oktatási intézményekben az 

államnyelv, amelyet felmenő rendszerben vezetnek be és gyakorlatilag 

megszünteti a nemzetiségi iskolahálózatot. Ezenkívül a törvény 

megkülönbözteti a nemzeti kisebbségeket és az őshonos kisebbségeket. Az 

utóbbi csoportba a krími tatárok tartoznak, akik de facto nem tartoznak ukrán 

                                                      
16 Darcsi Karolina: Helyhatósági választások Ukrajnában – Megerősödést hozott a magyar pártok 

együttműködése Kárpátalján. In: Kisebbségi Szemle, 2016/2. 105–116. 
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fennhatóság alá a Krím elcsatolása miatt.17 Októberben az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének sürgősségi határozata kimondta többek között, 

hogy a hivatalos nyelv oktatására irányuló intézkedésekkel párhuzamosan 

védeni kell a nemzeti kisebbségek nyelvét is, felül kell vizsgálni a 

különbségtételt a nemzeti kisebbségek és az őshonos nemzetiségek között. 

A törvényt Ukrajna csak annak elfogadása után, s csak nemzetközi 

nyomásra ‒ közte Magyarország erőteljes fellépésére ‒ küldte meg a Velencei 

Bizottságnak véleményezésre. A VB decemberben közzétett állásfoglalása 

többek között rámutat arra, hogy a törvény nyelvi cikkelye teljesen különbözik 

attól a tervezettől, amelyről a kisebbségekkel konzultáltak, az egyes normák 

között nincs koherencia, a törvény szűkíti a jogokat, nem garantálja, hogy a 

kisebbségeknek joguk van a saját (anya)nyelvükön történő oktatásra, csupán 

azt írja elő, hogy az ilyen oktatás lehetséges.18 

Ukrajna lakosságának csökkenése drasztikus, az 1989-es 51 millióról 

mára 42 millióra csökkent, beleértve a kelet-ukrajnai területeket is. Kárpátalja 

magyarságának kilátásai is romlanak ebből a szempontból. A 2001-es eddigi 

egyetlen ukrajnai népszámlálás az azt megelőző 1989-es szovjet 

népszámláláshoz képest a népességszám stagnálását jelezte, ami pozitívnak 

volt értékelhető az ország többi régiójában végbemenő folyamatokkal 

összevetve, azonban azóta egyértelmű a jelentős csökkenés. Ezt felgyorsította 

a 2008-as gazdasági világválság, aminek következtében a 2001-es 160.000-

hez képest mintegy 140.000-re csökkent a közösség létszáma, továbbá a 

második Majdan eseményei, s különösen a 2014 áprilisában kitört 

hibridháború utáni, mára már leállított katonai behívások ‒ habár az ukrán 

hadsereg elmozdult a hivatásos irányba, ám ez már nem tudja visszafordítani 

                                                      
17 Fedinec Csilla - Csernicskó István: Az 2017-es ukrajnai oktatási kerettörvény: a szöveg 

keletkezéstörténete és tartalma. In: Regio, 2017/3. 278–300.  
18 Magyarul lásd: „Hogyan aránylik egymáshoz a kárpátaljai magyar szakértők álláspontja és a Velencei 

Bizottság állásfoglalása az ukrán oktatási törvény 7. cikkelyéről?” http://hodinkaintezet.uz.ua/hogyan-

aranylik-egymashoz-karpataljai-magyar-szakertok-allaspontja -es-velencei-bizottsag-allasfoglalasa-az-

ukran-oktatasi-torveny-7-cikkelyerol/,letöltve:2017.12.15 

http://hodinkaintezet.uz.ua/hogyan-aranylik-egymashoz-karpataljai-magyar-szakertok-allaspontja%20-es-velencei-bizottsag-allasfoglalasa-az-ukran-oktatasi-torveny-7-cikkelyerol/
http://hodinkaintezet.uz.ua/hogyan-aranylik-egymashoz-karpataljai-magyar-szakertok-allaspontja%20-es-velencei-bizottsag-allasfoglalasa-az-ukran-oktatasi-torveny-7-cikkelyerol/
http://hodinkaintezet.uz.ua/hogyan-aranylik-egymashoz-karpataljai-magyar-szakertok-allaspontja%20-es-velencei-bizottsag-allasfoglalasa-az-ukran-oktatasi-torveny-7-cikkelyerol/
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a korábban megindult folyamatokat. Utóbbi tekintetében becsléseket nehéz 

megfogalmazni. Pavlo Klimkin külügyminiszter 2017 végi kijelentése, 

miszerint már a százezret sem éri el a kárpátaljai magyarok száma,19 nagy 

felháborodást keltett ugyan, de érdemben senki nem cáfolta. A témával 

kapcsolatos SUMMA kutatás eredményei e kézirat lezárásakor, 2017 végén, 

pedig még nem nyilvánosak.20 

                                                      
19 Forrás: https://twitter.com/pavloklimkin, letöltve:2017.12.15. 
20 http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/0/0000017380/Szorvany_2017nov15.pdf, letöltve: 2017.12.15. 

https://twitter.com/pavloklimkin
http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/0/0000017380/Szorvany_2017nov15.pdf
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dr. Horony Ákos 

 

Velemjáró projekt  

 

 

A Velemjáró projekt ismertetése előtt mindenképpen érdemes röviden szólni 

azokról a körülményekről, amelyek a kisebbségi, pontosabban a magyar 

nyelvhasználatot jellemzik Szlovákiában. A Velemjáró projekttel ugyanis a 

magyar nyelvhasználat előmozdításának célját tűztük ki magunk elé. Ennek 

kapcsán pedig mind a jogszabályi keretről, mind a gyakorlatról szólnunk kell, 

mert e kettő együttesen határozza meg a tényleges nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

 

Hivatali magyar nyelvhasználat Szlovákiában 

 

Szlovákiában első ránézésre akár kimondottan kedvezőnek is nevezhetnénk a 

nyelvhasználatra vonatkozó jogi szabályozást, azonban mint mindig – 

mivelhogy az ördög a részletekben rejlik – a közelebbi vizsgálat során derül 

csak ki, hogy ez a látszólag kedvező kép egyáltalán nem ideális. Ugyanis hiába 

csatlakozott Szlovákia a kisebbségvédelmi nemzetközi egyezményekhez, 

hiába garantálja az Alkotmány a kisebbségi nyelvhasználatot, hiába van külön 

kisebbségi nyelvhasználati törvény, ha az ezek által kialakított jogi keret nem 

alkalmas a kisebbségi nyelvhasználat gyakorlatban történő érvényesülésének 

feltételeit biztosítani. 

Ahogy haladunk lefelé a jogforrási hierarchiában, az alkotmánytól a 

rendeletek irányába, a nyelvhasználatra vonatkozó szabályozás egyre szűkebb 

korlátokat szab, amelyet végül „megkoronáz” egy lehető legszűkebb 

jogértelmezés a gyakorlatban, már amennyiben egyáltalán egy-egy törvényi 

„lehetőség” kapcsán gyakorlatról is beszélhetünk. Ugyanis a rendelkezések 



II. Aktuális kihívások Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken  

74 

 

jelentős része egyáltalán nem is érvényesül, nem tud érvényesülni a 

gyakorlatban. 

Ez az érvényesíthetetlenség egyrészt magából a jogi szabályozás belső 

hiányosságaiból, ellentmondásaiból, de legalább ugyanekkora mértékben a 

társadalmi közeg, a többségi társadalom magyarellenes, a magyar nyelvvel 

szembeni hagyományos ellenszenvéből ered. 

Míg az egyik oldalon, a szlovák részről a magyar nyelvhasználat 

tolerálása hiányzik, magyar részről viszont a több évtizedes megszokás 

akadályozza a jogérvényesítést. A magyar „kisebbségi” nyelvhasználat a 

gyakorlatban addig működik – legalábbis a szóbeli nyelvhasználat – amíg a 

magyarok többségben vannak egy településen. Az írásbeli ügyintézés azonban 

jellemzően még a magyar többségű településeken is szlovákul zajlik. 

Sajnos a magyar anyanyelvű „átlagpolgár” a hosszú évtizedek alatt 

megszokta, hogy amennyiben a hivatalban szlovák nyelvű hivatalnokkal kerül 

szembe, akkor nem a hivatalnok alkalmazkodik az ügyfélhez, hanem utóbbi 

vált át szlovák nyelvre. Tehát hiába lenne joga az ügyfélnek a magyar nyelvű 

kommunikációhoz – saját vélt vagy valós önérdekére gondolva – általában ezt 

nem igényli, illetve nem ragaszkodik hozzá. Természetesen ez alapvetően a 

jogi szabályozás hibája, mivel ugyan a törvény jogként fogalmazza meg a 

magyar nyelvhasználatot, azonban rögtön hozzá is fűzi, hogy sem a 

hivatalnok, sem a hivatal nem köteles ismerni a kisebbségi nyelvet. Nyilván 

ilyen esetben vagy egy másik hivatalnok, vagy egy tolmács előkerítése marad 

megoldásként, ami önmagában is nehezíti, bonyolítja és meghosszabbítja az 

ügyintézést, amin általában minden ügyfél szeretne minél hamarabb túljutni. 

Jellemzően az ügyfelek nincsenek is tisztában azzal, hogy az adott 

hivatalban törvény által biztosított joguk lenne a magyar nyelvhasználathoz. 

(Bár erről 2011 óta a törvény alapján egy A4-es formátumú papírlapon 

tájékoztatást kell kihelyeznie minden hivatalnak a hivatali hirdetőtáblán.) 

Olyan ritka esetben, amikor mégis kitart az ügyfél a magyar nyelvű 
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kommunikáció mellett és ezt megtagadják tőle, az ügyfél pedig a 

jogérvényesítés útját választja, akkor írásos panaszt írhat a pozsonyi 

miniszterelnöki hivatalba (Úrad vlády SR), amelyet viszont szlovákul kell 

megfogalmaznia. Vagyis panaszt tehet szlovákul, hogy nem beszéltek vele 

magyarul. (Ez a hiányosság annál inkább szembetűnő, mivel ezzel ellentétben 

az ombudsmanhoz magyarul is fordulhatnak, tehát a jó „minta” az országon 

belül is rendelkezésre állt.) 

A kisebbségi nyelvhasználati törvénybe egyébként annak 2011-es 

módosításakor került be a szankcionálás lehetősége, valójában politikai 

kompromisszum eredményeként, mert az akkori kormánykoalíción belül nem 

sikerült többségi támogatást szerezni az államnyelvtörvénybe 2009-ben 

visszakerült pénzbírságok eltörléséhez. Ezért végül abban egyeztek meg a 

kormánypártok, hogy inkább amolyan „ellensúlyozásként” a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény egyes rendelkezéseinek esetében is lehetővé teszik 

azok megsértésének szankcionálását. Itt azért szükséges megjegyezni azt is, 

hogy bár ezáltal végre kikényszeríthetővé váltak a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény egyes rendelkezései, de azért ez nem hozott létre „egyensúlyt” az 

államnyelv és a kisebbségi nyelvhasználat között a bírságolás terén sem, mivel 

az államnyelvtörvény (és más törvények alapján) a szlovák nyelv 

vonatkozásában jóval szélesebb körben áll fenn a bírságolás lehetősége. 

 

„Velemjáró” projekt 

 

A Velemjáró projekt alapgondolata tehát az volt, hogy a jogérvényesítést két 

ponton segítsük az ügyfél oldalán. Egyrészt tájékoztatást nyújtunk arról, 

hogy a magyar nyelvhasználathoz joga van-e az ügyfélnek, vagyis a jogtudatot 

erősítjük. Másrészt jogsegélyt nyújtunk, ha jogainak tudatában az állampolgár 

a jogérvényesítést választotta (az elérhető bejelentéstípusokat lásd az 1. 

ábrán). 
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Ugyanakkor mindezt az ügyfél oldalán tovább bonyolítja, hogy még az 

sem elég, ha ismeri nyelvi jogait és a jogérvényesítéshez is rendelkezésére 

állnak az eszközök, ha az egészet nem tartja fontosnak vagy elkötelezettsége 

a magyar ügyek iránt nem elég erős. A magyar nyelvhasználat kérdése így 

szorosan összefügg a nyelvhasználat fontosságának felismerésével, a 

jogtudatossággal és végső soron a konkrét személy magyar identitástudatának 

állapotával, minőségével. 

A fenti célok megvalósítására a modern technológiák igénybevétele 

kézenfekvő volt, ezért egy olyan mobilalkalmazás és webportál létrehozását 

határoztuk el, amely tájékoztatással és jogsegéllyel segíti és támogatja a 

magyar nyelvhasználatot és erősíti a magyar identitást Szlovákiában. 

A projekt választott elnevezése a latin „Vademecum” kifejezés 

magyarítása, amely latin szóval olyan kézikönyveket, zsebkönyveket 

neveztek korábban, amelyek egy adott területre, tárgyra vonatkozó 

tudnivalókat foglaltak össze könnyen hordozható formátumban, hogy szükség 

esetén kéznél legyenek. (A cserkészeknek már „tábori velemjáró”-i voltak 

mindenféle hasznos tudnivalókkal.) 

A projekt indításakor azért is gondoltuk a „Velemjáró”-t találó 

elnevezésnek, mert az emberek túlnyomó többsége számára az okostelefon 

egy állandóan kéznél lévő eszköz – korra és nemre való tekintett nélkül, 

amelyen keresztül legkönnyebben eljuttatható hozzájuk bármiféle 

információ. Mára a tájékozódás fő eszközévé vált az internet. Az emberek ma 

már jellemzően elsősorban nem könyvekből vagy nyomtatott sajtóból 

tájékozódnak, hanem internetről számítógépen és mobiltelefonon keresztül. 

A „Velemjáró” weboldalt és mobilalkalmazást egy olyan mindennapi 

használatra alkalmas informatikai eszköznek képzeltük el, amelyben egyetlen 

helyen elérhetőek mindazok az információk, amelyek a felvidéki felhasználók 

magyar identitását erősíteni tudják, különös tekintettel a magyar 

nyelvhasználatra. Olyan információkat juttatunk el hozzájuk, amelyek 
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egyébként szétszórtan, vagy elektronikusan egyáltalán nem, vagy ma már csak 

szlovák nyelven érhetőek el. Az alkalmazás használója számára úgymond 

nyelvi szempontból „otthonos” környezetet tudunk teremteni Szlovákiában. 

Eljuttathatjuk hozzájuk mindazokat az információkat, amelyek a magyar 

nyelv hivatali érintkezésben történő használatához szükségesek. 

Bár a Velemjáró projektnek elsősorban a felvidéki magyarok a fő 

felhasználói célcsoportja, de rajtuk kívül Szlovákiába utazó minden magyar 

anyanyelvű felhasználónak a magyar kulturális örökség megismerésében 

segíthet az alkalmazás, különösen annak ún. „Településtár” része, amelyben 

minden településről kulturális, történelmi és statisztikai adatokat teszünk 

elérhetővé, különösen kiemelve a magyar vonatkozásokat. 

 A magyar kultúrterület mindig is jóval meghaladta a magyar nyelvi-

etnikai területet és különösen a mai magyar államterületet, így az ezekhez 

fűződő, mára már gyakran elfeledett vagy nehezen hozzáférhető 

információknak az elérhetővé tételével a magyarok önbecsülése is erősödhet, 

amely a felvidéki magyar közösség megmaradását is segítheti. Ugyanis hiába 

van a múltunk tudományosan akármilyen alaposan is feltárva, ha ezek az 

információk nem jutnak el a közösség tagjaihoz, magatartásukat sem tudja 

pozitívan befolyásolni. A projekt keretében ezért erre a „misszióra” is elég 

nagy hangsúlyt fektetünk. 

 

A mobilalkalmazás elemei 

 

A mobilalkalmazásban az „Új bejelentés” menüpont alatt indítható a 

nyelvhasználati jogsértés bejelentő, amely lépésről-lépésre vezeti végig a 

felhasználót a jogsértés dokumentálása során. Itt első lépésben a 

leggyakrabban előforduló lehetséges törvénysértés típusok közül lehet listából 

választani. A bejelentő űrlap kitöltése során a felhasználónak felkínáljuk a 

lehetséges opciókat, így a bejelentés részletesebb jogi ismeretek nélkül is 
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könnyen beküldhető. A bejelentésekhez fényképek csatolhatók (a vizuális 

nyelvhasználat eseteiben kötelező is csatolni), valamint térkép segítségével 

rákattintással, illetve közigazgatási szervek vonatkozásában listából 

kiválasztva határozható meg a helyszín. 

Egy bejelentés beküldése, például egy hiányzó magyar felirat esetében, 

legfeljebb egy-két percet vesz igénybe. A felhasználó egyes szabálysértés 

típusok tekintetében „anonim” is megteheti bejelentését, ami azt jelenti, hogy 

az adott esetet saját nevünkben továbbítjuk a felügyeleti szervnek. Ilyenek a 

vizuális nyelvhasználatot érintő szabálysértések. 

A beérkezett bejelentések esetében megvizsgáljuk, hogy az adott 

esetben valóban történt-e törvénysértés, majd továbbítjuk a kisebbségi 

nyelvhasználati szabálysértések esetében felügyeleti szervként meghatározott 

kormányhivatalba (miniszterelnöki hivatalba). 

A bejelentést nem szükséges azonnal beküldenie a helyszínről a 

felhasználónak, ha mondjuk nincs éppen ideje a dokumentálás minden lépésén 

végigmenni, ezért a „Piszkozataim” menüpont alatt elmentheti a félig kitöltött 

bejelentéseit, amelyeket későbbi időpontban is megszerkeszthet és beküldhet. 

A „Kezdőképernyőn”, amely az alkalmazás indításakor megnyílik, a 

„Bejelentések” tab alatt a felhasználók által beküldött jogsértések tekinthetők 

meg térképen és listanézetben. 

A bejelentések között különböző paraméterek alapján (típus, területi 

előfordulás, beküldő személye, stb.) alapján szűrni, illetve keresni lehet. 

Az egyes bejelentések részletes adatai is megtekinthetők, valamint a 

bejelentéshez csatolt fényképek is. Szintén a kezdőképernyőn a 

„Települések” tab alatt a „Településtár” érhető el, szintén térképen és 

listanézetben (lásd a 2-4. ábrákat). A térképen és listában – akárcsak a 

bejelentések esetében szűrni és keresni lehet. A kereső a gyakorlatban 

helységnévtárként is szolgálhat, mivel mind a szlovák, mind a magyar név 

beírásával keresni lehet segítségével. 
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A „Településtárban” (amelynek tartalma mind az alkalmazáson, mind 

a honlapon keresztül elérhető) az ország minden településéről alapvető 

adatokat, a magyarlakta településekről pedig bővebb ismertetőkkel 

kiegészített további adatokat jelenítünk meg (statisztikai adatok, történelmi 

források, a településhez kapcsolódó híres személyek, a településen található 

szervek, intézmények, stb). Mindenütt, ahol lehetséges feltüntetjük, 

kihangsúlyozzuk a magyar vonatkozásokat, például egy település, vagy szerv 

esetén azt, hogy a magyar nyelvhasználatot törvény alapján biztosítani kell, 

vagy például a magyarok számának alakulását, vagy a magyar pártokra leadott 

szavazatokat a parlamenti választások alkalmával, a megyei választások 

eredményeit. 

A „Nyelvhasználat” menüpont alatt egy nyelvhasználati útmutató 

található, ami kérdés-felelet formában közérthetően ad választ a kisebbségi 

nyelvhasználat legfontosabb gyakorlati kérdéseire. 

Az „Ügyintézés” menüpont alatt pedig egy ügyintézési útmutató érhető 

el. Ebben az útmutatóban a hivatali ügyintézés kapcsán felmerülő kérdésekre 

kaphat választ magyarul a polgár. Ezt az ügymenetek leírását is tartalmazó 

útmutatót azért is tartottuk fontosnak beleépíteni az alkalmazásba, mivel a 

magyar nyelvű tájékoztatás egyben a magyar nyelvű ügyintézést is segíti. 

Az alkalmazásban a „Jogszabályok” menüpont alatt jelenleg mintegy 

tucatnyi törvény szövege található meg magyar és szlovák nyelven, amely 

szövegváltozatok között felhasználóbarát módon lehet egyetlen 

ujjmozdulattal váltani úgy, hogy a két nyelven ugyanazokat a szövegrészeket 

jelenítsük meg a képernyőn. 

A „Szószedet” menüpont alatt pedig egy közigazgatási-jogi szószedetet 

is elérhetővé tettünk (5.277 szópárt tartalmaz jelenleg), ami a helyes 

szakterminológia gyors kikereshetőségével a magyar nyelv hivatali 

érintkezésben történő helyes használatát mozdíthatja elő. 
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Az alkalmazásba további olyan elemeket is beépítettünk, amelyek 

segítségével kapcsolatot tudunk tartani a felhasználókkal, illetve visszajelzést 

tudunk kapni tőlük. Például a mobiltelefon megrázásával egy hibabejelentőt 

lehet előhívni, amelyen keresztül az alkalmazás technikai, illetve tartalmi 

hibáit lehet bejelenteni. A magyar nyelvhasználatot és az alkalmazást 

népszerűsítő promóciós animációnk is elérhető az alkalmazás menüjén 

keresztül. 

A honlapunk, amely a „velemjaro.sk” cím alatt nagyrészt ugyanaz a 

tartalom érhető el, mint az alkalmazáson keresztül, de természetesen 

számítógépes képernyőre optimalizált elrendezésben. 

 

Jelenlegi és tervezett további fejlesztések 

 

Jelenleg fejlesztés alatt áll a kedvencek kiválasztásának, valamint a 

szervek/intézmények adatbázisának megjelenítése az alkalmazásban külön 

tab alatt a kezdőképernyőn és a bejelentések típusainak bővítése is. A 

weboldalon a jogsértés bejelentő fejlesztése is nagyobbrészt már elkészült, ez 

azért lesz jelentős előrelépés, mivel ezáltal olyanok is bejelentést tudnak majd 

tenni, akik nem androidos telefont használnak. Tartalmát tekintve az 

ügyintézési útmutató, a hírességek adatbázis, a településtár adatainak 

aktualizálásán és bővítésén dolgozunk folyamatosan. 

A további fejlesztés során a mobilalkalmazás és a honlap interaktív 

funkcióit szeretnénk bővíteni. Egy alkalmazás nemcsak egyirányú 

csatornaként működhet, amelyen keresztül a keresett információk elérhetőek, 

hanem interaktív módon a felhasználóknak is lehetőséget nyújthat arra, hogy 

saját maguk is aktívan bekapcsolódjanak a közösség érdekvédelmébe, 

ügyeinek előmozdításába. Ezeket a lehetőségeket is bővíteni szeretnénk az 

mobilalkalmazásban és honlapon. A bejelentéseket kiegészítenénk a 

felhasználók egymás közötti és a szakértőkkel való alkalmazáson belüli 
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kommunikációjának lehetőségével. Az egyes bejelentésekhez észrevételt, 

hozzászólást írhatna bármely felhasználó, a jogi szakértő válaszolhatna a 

felmerült kérdésekre, megjegyzést fűzhetne hozzá, a felhasználó pedig később 

kiegészíthetné a bejelentését, nyomon követhetné a változásokat, esetleg 

újabb fényképek csatolásával is dokumentálva azokat. A „Nyelvhasználati 

útmutatóhoz” kapcsolódóan pedig közvetlenül kérdést küldhetnének be a 

felhasználók, amelyre a válaszok – a szükséges anonimizálást követően az 

útmutatóban megjelennének (nyelvhasználati kérdés). 

Úgynevezett push-üzenetek küldésének lehetőségét célszerű lenne 

beépíteni az alkalmazásba, amelyeken keresztül közvetlenül tudnánk a 

felhasználókhoz üzeneteket eljuttatni. Mivel az egyes hivatalok helyadatai 

rendelkezésünkre állnak, az automatizált push-üzeneteken keresztül a 

lehetséges jogsértések helyszínéhez közel figyelmeztetni tudnánk ennek 

lehetőségére a felhasználókat vagy egyszerűen felhívni a figyelmüket arra, 

hogy az adott hivatalban magyar nyelven is intézhetik ügyeiket. 

Nyelvhasználati kampányokat is tudnánk ennek segítségével indítani, 

valamint értesíteni tudnánk a felhasználókat arról, ha a bejelentésük kapcsán 

valami fejlemény történt. 

A nyelvhasználati típusú bejelentések beküldésének lehetősége mellett 

kifejlesztenénk más típusú, a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó 

panaszok, bejelentések beküldésének lehetőségét is. Ezt olyan módon 

alakítanánk ki, hogy a panaszokat, bejelentéseket az önkormányzat ezzel 

megbízott alkalmazottjainak lehetősége legyen közvetlenül kezelni is. A 

magyarlakta önkormányzatok számára így olyan „hibabejelentő” alkalmazást 

tennénk elérhetővé, amely egyben a magyar nyelvhasználatot is erősíteni tudja 

– a jogsérelem bejelentő és egyéb funkciói által. Az önkormányzatok számára 

további szolgáltatás lehetne, hogy a Településtárhoz kapcsolódóan az adott 

településnél lehetőséget alakítanánk ki arra, hogy az önkormányzat 

hirdetményeket jelenítsen meg, vagy a hivatali dokumentumait magyarul is 
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közzé tegye (pl. önkormányzati rendeleteit), amelyekről push-üzenetet 

küldenénk azt ezt igénylő felhasználónak. 

További funkciók beépítése által a felhasználók bővebb körét 

tudnánk elérni, azokat is, akik pusztán a hivatali ügyintézés során 

elszenvedett nyelvhasználati jogsérelmek bejelentése céljából még nem 

telepítenék az alkalmazást telefonjukra. Úgy gondoljuk azonban, ha már 

egyszer telepítették az alkalmazást és használják is azért, hogy például egy 

közvilágítással kapcsolatos hibát bejelentsenek, akkor a nyelvhasználati 

sérelmeket is alkalomadtán hamarabb bejelenthetik, még akkor is, ha az 

alkalmazást elsősorban nem ezért telepítették telefonjukra. 

Jelenleg az adatbázisunkban csak a még ma is magyarlakta településről 

érhető el bővebb, teljesebb körű tájékoztatás (település-ismertető, 

történelmi források, híres személyek stb.). A többi településről csak alapvető 

adatokat jelenítünk meg a településtárban. További településekről – végső 

soron az ország összes településéről- a magyarlakta településekhez hasonló 

terjedelmű tájékoztatást szeretnénk nyújtani, az alkalmazás elnevezéséhez 

illően. Jelenleg további települések ismertetőinek kidolgozása folyamatban 

van. 

A magyarlakta települések esetében is a statisztikai adatok még 

hiányosak, nem minden népszámlálás vagy választás adatai elérhetők, a 

források, híres személyek adatbázisa sem teljes még. Ez utóbbi tekintetében 

egy olyan elektronikusan elérhető és kereshető adatbázist szeretnénk 

kialakítani, amely az egykori Felvidék és a mai Szlovákia területén született 

és tevékenykedett minden nevezetes magyar személy, „híresség” rövid 

életrajzát tartalmazza. Mindezt térképre is ráhelyeznénk, ami teljesen új 

megközelítést biztosítana. 

A statisztikák esetében fontosnak tarjuk a megjelenítésnél is olyan 

összehasonlító diagramok elkészítését, amelyekkel az etnikai viszonyok, az 
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asszimilációs folyamatok, a magyarság számbeli viszonyainak alakulása 

közérthetően ábrázolható, a laikusok számára is értelmezhető. 

Egy „Iratmintatár” elérhetőségét is hasznosnak tartanánk, az 

Ügyintézési útmutatónkhoz kapcsolódóan, amelyet szintén natív módon 

beépítenénk az alkalmazásba és tartalmát is tovább bővítenénk. Az egyes 

ügymenet-leírások mellé a gyakorlatban történő ügyintézéshez szükséges 

iratmintákat, szövegmintákat is csatolnánk. A magyar nyelv használatának 

biztosítását ugyanis a törvény számos esetben az ügyfél kezdeményezésétől 

teszi függővé, vagyis a hivatal akkor köteles a magyar nyelv használatát 

biztosítani, ha erre az ügyfél igényét fejezi ki. Például a hivatal köteles magyar 

nyelven kommunikálni az ügyféllel, ha az magyarul szólal meg továbbá 

köteles magyarul is válaszolni írásban, ha az ügyfél magyarul írt neki vagy 

magyar nyelvű választ is kér valamint köteles a hivatal kétnyelvű közokiratot 

kiállítani az ügyfél számára, ha erre az ügyfél kimondottan igényt tart. 

Értelemszerűen ilyen esetben a törvénysértésre csak akkor kerülhet sor, ha az 

ügyfél kezdeményezően lép fel. Ha nem szólal meg magyarul, ha nem ír 

magyarul vagy nem igényel magyar nyelvű okiratot, akkor látszólag minden 

rendben van, miközben ha ténylegesen igény merül fel, akkor derül ki, hogy 

egyáltalán nincsenek megteremtve a magyar nyelvhasználat előfeltételei. 

Ezért – mint erre már az elején kitértem - azt is elő kell segíteni, hogy az 

ügyfelek kezdeményezően lépjenek fel és igényeljék a magyar nyelv 

használatát, amikor erre a törvény lehetőséget ad, s ebben az ügyintézési 

útmutató, valamint az iratmintatár gyakorlati segítséget nyújthat. 

A további fejlesztés iránya a fentiekkel párhuzamosan azonban az is 

lehetne, hogy nemcsak Szlovákia vonatkozásában nyújtana a Velemjáró 

információkat és szolgáltatásokat, hanem a többi magyar nemzetrészek 

számára is, akár az egész történelmi Magyarország területére vonatkozóan. 

Ezt nyilván csak határokon átívelő, „nemzetrészközi” szakmai 

együttműködéssel lehetne megvalósítani. 



II. Aktuális kihívások Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken  

84 

 

Mellékletek 

 

1. ábra: Nyelvhasználati bejelenté-

sek típusainak listája 

2. ábra: Településtár térképnézetben 
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3. ábra: Településtár listanézetben 4. ábra Települési képernyő 
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Botka Csaba 

 

Rehabilitáció és vagyonvisszaszármaztatás Szerbiában 
 

 

 

Bevezetés 

 

A Szerb Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása során 

különféle feltételeknek kell eleget tennie. Ezek közül az egyik legjelentősebb 

a rehabilitációra és a vagyonvisszaszármaztatásra vonatkozó törvények 

meghozatala, valamint azok megfelelő gyakorlati alkalmazása. E tanulmány 

témája az erre vonatkozó jogi háttér felvázolása, továbbá a szerbiai 

Felsőbíróságok és a Vagyonvisszaszármaztatási Ügynökség gyakorlatának 

bemutatása, elsősorban az ügyvédi irodánkban képviselt ügyek során szerzett 

tapasztalatok alapján. 

 

A rehabilitációs eljárás, mint a vagyonvisszaszármaztatás előfeltétele 

 

A Szerb Képviselőház a rehabilitációra vonatkozó első törvényt 2006-ban,1 

míg a jelenleg hatályosat 2011-ben fogadta el.2 Utóbbi az első paragrafusában 

kimondja, hogy a jogszabály azon személyek rehabilitálását és rehabilitálásuk 

jogi következményeit szabályozza, akiket politikai, vallási, nemzeti vagy 

ideológiai okokból életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól a jelen 

törvény hatálybalépésének napjáig megfosztottak: 

 

                                                      
1 Törvény a rehabilitálásról. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/33-as szám. 

Hatálybalépés napja: 2006. április 25. / Zakon o rehabilitaciji “Sl. Glasnik RS” br. 33/2006. 
2 Törvény a rehabilitálásról. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011/92-es szám. 

Hatálybalépés napja: 2011. december 15. Zakon o rehabilitaciji “Sl. Glasnik RS” br. 92/2011.  
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- a Szerb Köztársaság területén bírósági vagy közigazgatási határozat 

nélkül, 

- a Szerb Köztársaság területén kívül a katonai és más jugoszláv 

hatóságok bírósági vagy közigazgatási határozata nélkül, ha a 

lakóhelyük a Szerb Köztársaság területén volt vagy van, vagy a Szerb 

Köztársaság állampolgárai, vagy azok voltak, 

- a Szerb Köztársaság hatóságainak bírósági vagy közigazgatási 

határozatával,  

- a katonai és más jugoszláv hatóságok bírósági vagy közigazgatási 

határozatával, ha a lakóhelyük a Szerb Köztársaság területén volt vagy 

van, vagy a Szerb Köztársaság állampolgárai vagy azok voltak.3 

 

Ezzel szemben rögzíti, hogy a II. világháború idején a Szerb Köztársaság 

területén a megszálló fegyveres erők és Quisling alakulatok tagjaként 

fegyveres összecsapásokban életüket vesztett személyek nem 

rehabilitálhatók.4 Ennek kapcsán fontos megjegyezni, hogy a bíróságok 

legtöbbször éppen erre a rendelkezésre hivatkozva utasítják el a panaszosok 

kérelmét. Ugyanakkor viszont törvényi előírás, hogy akiről a rehabilitációs 

eljárásban megállapítják, hogy nem követett el háborús bűnöket, vagy nem 

vett részt háborús bűnök elkövetésében rehabilitálható. A bizonyítás körüli 

nehézségek azonban mégis számos esetben akadályt jelentenek az eljárások 

tényleges lefolytatásában. Kedvező döntés esetén a jogkövetkezmény a 

politikai, vallási, nemzeti vagy ideológia okokból az életüktől, szabadságuktól 

                                                      
3 Bírósági vagy közigazgatási határozat megléte esetében abban az esetben rehabilitálható, ha a 

határozatot az emberi és szabadságjogok általánosan elfogadott és egyetemes szabványaival 

ellentétben hozták. 
4 A törvény 2. szakaszának értelmében ide tartozik minden olyan személy, akit a katonai bíróság 

vagy a Jugoszláv Népfelszabadító Bizottság ellenőrzése alatt levő más szerv határozatával a 

meghatározott település felszabadításának napjától számítva háborús bűnösnek, illetve háborús 

bűncselekmény résztvevőjének nyilvánítottak, és minden olyan személy, akit a Demokratikus 

Föderatív Jugoszlávia és a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság bíróságai vagy más szervei, 

valamint a II. világháború idején a megszállók és segítőik bűncselekményeit megállapító állami 

bizottság háborús bűnösnek, illetve a háborús bűnök elkövetésében résztvevőnek nyilvánított. 
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vagy más jogaiktól megfosztott személyeket érintő okmányok és 

cselekmények semmissé nyilvánítása, illetve hatályon kívül helyezése, 

valamint ezek végrehajtása következményeinek elhárítására és enyhítésére tett 

intézkedések, és a következő jogokat ölelik fel: 

 

- külön nyugdíj, 

- havi pénzbeli térítés (külön pótlék), 

- egészségvédelemhez és a betegbiztosításból eredő egyéb jogok, 

- az elkobzott vagy elvett vagyon visszaszármaztatásához, illetve az ezzel 

a vagyonnal kapcsolatos kártalanításhoz való jog, 

- az anyagi és nem anyagi természetű kártalanításhoz (rehabilitációs 

kártalanításhoz) való jog. 

 

A rehabilitációs eljárás a megfelelő mellékletekkel ellátott kérelem 

benyújtásával kezdődik, melynek a minimális tartalmi követelményei az 

alábbiak: 

 

- a rehabilitálandó személy adatai, 

- saját kezű aláírás, 

- emberi és polgári jogok és szabadságok védelmét ellátó jogi személy 

esetében az illetékes hatóság által hitelesített beleegyezés, 

- a jogsértés ismertetése és a kérelmet igazoló bizonyítékok. 

 

Tekintettel arra, hogy az érintett a legtöbb esetben már nem él, a kérelmet 

benyújhatta: házastársa, élettársa, gyermeke (házasságban született, 

házasságon kívül született, örökbe fogadott és nevelt gyermeke), 

leszármazottai és felmenői, örökbe fogadói, testvérei, más törvényes örökösei, 

végrendeletben kijelölt örökösei, a jogi személy, melynek az adott személy 
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tagja, illetve alapítója volt.5 Annak ellenére, hogy az eljárás elindításához 

szükséges beadványban feltüntettük a rokoni kapcsolatokat, amelyeket 

megfelelő anyakönyvi kivonatok fénymásolataival is igazoltunk, a bíróság 

több esetben ezt nem találta elegendőnek: hagyatéki eljárások során kiállított 

örökösödési végzéseket igényelt, melyek beszerzése ugyancsak lassítja az 

eljárást. 

A beadványt a területileg illetékes Felső Bírósághoz lehetett benyújtani 

a törvény hatályba lépésétől számított öt éven belül, tehát a határidő 2016. 

december 15-én járt le.6 A bírósági költségek vonatkozásában kiemelendő, 

hogy a kérelmet benyújtó személy a rehabilitációs eljárás költségeinek 

fedezése alól mentesül. 

Az ügyészség sok esetben természetesen elutasító véleménnyel 

igyekszik lassítani az eljárást. Amennyiben a végzés kedvező, a bírósági vagy 

adminisztratív határozat nélkül történt jogsértés esetén a bíróság megállapítja, 

hogy e jogsértésnek nincsenek jogkövetkezményei, továbbá a rehabilitált 

személy ellen meghozott határozat ex tunc részben vagy egészben semmis és 

annak a jogkövetkezményei is semmisek. A bíróság a kérelmet csak részben 

fogadja el, ha csak a büntetendő cselekmények valamelyikének tekintetében 

megalapozott a vonatkozó határozat, valamint ha a kirótt büntetés formája 

vagy büntetési tétel mértéke tekintetében megalapozott. A rehabilitált személy 

büntetlen előéletűnek tekintendő a jóváhagyott rehabilitálás iránti kérelembe 

foglalt cselekmény vonatkozásában, a letöltött büntetés pedig indokolatlan 

szabadságvesztésnek számít. Elutasító döntés esetében általában arra 

hivatkoznak, hogy az illető háborús bűnös volt. Bírósági döntés helyett 

igyekeznek a különféle „listákat” (pl. likvidációs lista, elítéltek listája, s egyéb 

                                                      
5A kérelmet benyújthatták továbbá az 1. szakasz alapján rehabilitálandó személy gyermekei, akik 

a szülők jogainak és szabadságának megsértése idején a büntetésvégrehajtási intézetben születtek, 

illetve akik a szülőkkel együtt bizonyos időt ezekben az intézetekben töltöttek, vagy a büntetés 

végrehajtás ideje alatt az egyik vagy mindkét szülő gondoskodását nélkülözve nőttek fel. 
6 A határidő lejárta előtt érkezett kérelmek vonatkozásában a bíróságok több esetben feladási 

dátumot igazoló bizonylatot is követeltek. 
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háborús listák) a megfelelő bírósági ítéletekkel azonosítani, így ellensúlyozva 

azt a tényt, hogy sokszor a kivégzést nem előzte meg semmiféle bírósági 

eljárás. K.T. rehabilitációs ügyében a bíróság az államnak tudta be egy olyan 

tanú vallomását, aki csak a háborús események után (1957-ben) költözött 

Verbászra és saját elmondása szerint az általa ismert „tényállás” csupán 

közvetett módon, különféle történekből ismert számára. 

R.J. ügyében született egy kedvező döntés. R.J. alkotmányjogi 

panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz,7 amiért megsértették az 

alkotmány által szavatolt ésszerű időn belüli ítélkezéshez való jog 

követelményét. Az elégedetlen polgár nehezményezte, amiért sem első fokon, 

sem másodfokon nem fogadták el felmenői rehabilitációjára vonatkozó 

kérelmét, ugyanis a döntések értelmében ők háborús bűnösök voltak. A 

konkrét esetben viszont kiderült, hogy a rendelkezésre álló dokumentáció 

alapján a rehabilitálandó személyeket „a megszálló erők segítőinek” 

tekintették, ami az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem elegendő a 

kérelem elutasításához. 

A rehabilitációs végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

fellebbezésre van lehetőség. A már említett ok miatt („a rehabilitálandó 

személy háborús bűnös”) ilyen esetekben természetesen rendszeresen élünk 

ezzel a jogorvoslati eszközzel. Másrészt, az ügyészség sok esetben teljesen 

indokolatlanul is fellebbez, fékezve ezzel a rehabilitációs végzés jogerős 

végzéssé válását. Figyelembe véve a bíróságok lassú munkáját, mindezen 

körülmények jelentősen nehezítik és lassítják a rehabilitációs eljárások 

menetét. 

 

                                                      
7 A Szerb Köztársaság 2006 – os évi Alkotmányának 170. szakaszának érelmében  alkotmányjogi 

panasz benyújtható az állami szervek és a közmegbízatással felruházott szervezetek egyedi aktusai 

és intézkedései ellen, amelyek megszegik vagy megvonják az Alkotmányban szavatolt emberi vagy 

kisebbségi jogokat és szabadságjogokat, amikor védelmükre már más jogorvoslat nem áll 

rendelkezésre, vagy ilyen nem is volt előirányozva. 
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A rehabilitált személy jogosult a szabadságának és jogainak megsértése 

miatt keletkezett anyagi károk kárpótlására, a kötelmi viszonyokat szabályozó 

törvénnyel összhangban, valamint jogosult a befizetett pénzbüntetések és az 

eljárási költségek újraértékelt összegű visszatérítéséhez, melynek mértékét 

oly módon határozzák meg, hogy megállapítják a megfizettetett összegnek a 

befizetés időpontjának megfelelő átlagkeresethez való arányát a Szerb 

Köztársaságban a kártalanítás tárgyévében megvalósított átlagkeresethez 

viszonyítva. 

A rehabilitációs kártérítésre jogosult a rehabilitált személy házastársa, 

gyermeke és szülei, illetve testvérei és élettársa is jogosultak a rehabilitált 

személy halála miatt elszenvedett lelki sérelmekért nem anyagi kár miatti 

kárpótlásra, melynek feltétele, hogy közöttük és az elhunyt rehabilitált 

személy között tartós életközösségi viszony volt a kötelmi viszonyokat 

szabályozó törvénnyel összhangban. 

 Másrészt, a rehabilitált személy gyermekei, akik a szülők jogainak és 

szabadságának megsértése idején a büntetésvégrehajtási intézetben születtek, 

illetve akik a szülőkkel együtt bizonyos időt ezekben az intézetekben töltöttek 

vagy a büntetés végrehajtás ideje alatt az egyik vagy mindkét szülő 

gondoskodását nélkülözve nőttek fel, jogosultak a szabadságvesztés miatt 

elszenvedett lelki sérelmekért nem vagyoni kár miatti kárpótlásra a kötelmi 

viszonyokat szabályozó törvénnyel összhangban. Ez a rendelkezés sajnos 

nem elég egyértelmű, így több alkalommal is merültek fel problémák a 

gyakorlatban. Vajon csupán „a szabadságvesztés miatt elszenvedett lelki 

sérelmekért” jogosultak-e kárpótlásra az érintettek? A Kötelmi viszonyokról 

szóló törvény 200. szakaszának értelmében,8 az elszenvedett fizikai 

fájdalmakért, az életaktivitás csökkenése, a meggyalázás, a tekintély, a 

                                                      
8 A JSZSZK Hivatalos Lapja, 29/78., 39/85., 45/89. – a Jugoszláv Alkotmánybíróság határozata és 

57/89. szám, a JSZK Hivatalos Lapja, 31/93. sz. és Szerbia és Montenegró Államközösség 

Hivatalos Lapja, 1/2003. – Alkotmányos Alapokmány 
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becsület, a szabadság vagy a személyiségi jogok megsértése, közeli személy 

halála miatt elszenvedett lelki fájdalmakért, valamint a félelemért, a vagyoni 

kár megtérítésétől függetlenül, valamint annak hiánya esetén is, méltányos 

pénzbeli térítést ítélhet meg a bíróság. A felmerült kérdés kapcsán több 

alkalommal fordultak a kérelmezők az Alkotmánybírósághoz, mivel 

megsértették az alkotmány által szavatolt ésszerű időn belüli ítélkezés 

követelményét. K.J. esetében például az elsőfokú bíróság több jogcímen ítélt 

meg kártérítést a Kötelmi viszonyokról szóló törvénnyel összhangban. Az 

állam képviselőjének fellebbezése után a másodfokú bíróság viszont 

megállapította, hogy a Rehabilitációról szóló törvény lex specialis a Kötelmi 

viszonyokról szóló törvényhez képest és csupán a szabadságvesztés miatt 

elszenvedett lelki sérelmekért ítélt meg kártérítést. Az Alkotmánybíróság az 

összes ehhez hasonló eset kapcsán egységesen a kérelmezők javára döntött, 

tehát mégiscsak kérhető több jogcímen is nem vagyoni kártérítés. 

 E kártérítések vonatkozásában kérelmet nyújthatnak be a rehabilitációs 

kártalanítás iránt, melyet a Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság bírál el.9 

Amennyiben a kérelemnek nem adnak helyet, vagy arról a Rehabilitációs 

Kárpótlási Bizottság a kérelem benyújtásától számított 90 napos határidőn 

belül nem dönt, a kérelmező jogosult a hatáskörrel rendelkező bíróságnál 

kártérítési keresetet benyújtani. Ha a kérelem egy részére vonatkozóan 

született csak megegyezés, a keresetet a kérelem maradvány részére 

vonatkozóan lehet benyújtani. Fontos szem előtt tartani, hogy az elutasító 

határozat kézhezvételének vagy a megegyezés megkötésének napjától 

számított egyéves határidő letelte után nem lehet ilyen jellegű keresetet 

benyújtani. A gyakorlatban természetesen legtöbb esetben nem hoznak 

döntést, és a jogosult kénytelen kártérítési keresetet indítani. Ez több 

                                                      
9 Kártérítéssel foglalkozó Bizottság / Komisija za rehabilitaciono obeštećenje, internetes 

elérhetőség: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/15037/zahtev-za-rehabilitaciono-obestecenje-.php, 

letöltve: 2018.02.28. 

 

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/15037/zahtev-za-rehabilitaciono-obestecenje-.php
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tárgyalást is jelenthet az eljárási cselekmények időtartama (pl. tanúkihallgatás, 

szakértői vélemény kidolgozása stb.), valamint a bíróság különféle 

mulasztásai miatt is (pl. a másik felet nem értesítették a tárgyalás időpontjáról 

az eljárásjogi előírásokkal összhangban). A rehabilitációs kártalanítást 

helybenhagyó határozat, illetve a rehabilitációs kártalanításról szóló  végzés a 

végrehajtható okirat tulajdonságával bír. 

 

А vagyonvisszaszármaztatás 

 

A Szerb Képviselőház az Elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a 

kárpótlásról szóló törvényt 2011-ben fogadta el.10 E törvény a földreformról, 

államosításról, kisajátításról szól, valamint egyéb jogszabályok alkalmazása 

során, az államosításról szóló aktusok alapján természetes személyektől és 

bizonyos jogi személyektől a Szerb Köztársaság területén 1945. március 9-e 

után elkobzott, majd általános népi, állami, társadalmi vagy szövetkezeti 

tulajdonba átruházott vagyon visszaszármaztatásának és az elkobzott vagyon 

kárpótlásának feltételeit, módját és eljárását szabályozza. 

A visszaszármaztatás megvalósulási formáinak vonatkozásában 

beszélhetünk természetbeni formában történő visszaszármaztatásról vagy 

kárpótlásról, amelyet a Szerb Köztársaság állami kötvényeken és pénzben ad 

vissza. Utóbbival szemben a természetbeni formában történő 

visszaszármaztatás előnyt élvez. Az elkobzott vagyont a volt tulajdonos 

tulajdonába és birtokába kell visszaszármaztatni, ha pedig az lehetetlen, a volt 

tulajdonosnak joga van a kárpótlásra.11 Ha az elkobzott vagyon birtokba való 

                                                      
10Az elkobzott tulajdon visszaszolgáltatásáról szóló törvény / Zakon o vraćanju oduzete imovine 

“Sl. Glasnik RS” br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 odluka US.  Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 72/2011, 108/2013, 142/2014-es szám, 88/2015 AB határozat. Hatálybalépés 

napja: 2011. október 4. 
11 Nem kell visszaszármaztatni a tulajdonjogot azon ingatlanok esetében, amelyek rendeltetése, 

illetve státusa a törvény hatálybalépésének napján: az alkotmány és a törvény alapján kizárólag 

köztulajdonban levő ingatlan; hivatali épületek és üzlethelyiségek, amelyek az állami szervek, az 

autonóm tartományi szervek, a helyi önkormányzat szerveinek és a részönkormányzati szervek 
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visszaszármaztatása nem lehetséges azonnal, a volt tulajdonosnak az elkobzott 

tárgy tulajdonát kell visszaszármaztatni, a törvény hatályba lépése pillanata 

szerinti birtoklóval, eltérő törvényi rendelkezés hiányában pedig bérleti 

viszonyt kell kialakítani piaci feltételekkel. Az államosított vagyon 

természetbeni formában való visszaszármaztatásának kötelezettje a Szerb 

Köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi önkormányzat, a közvállalat, 

gazdasági társaság vagy más jogi személy, amelynek alapítója a Szerb 

Köztársaság, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat, a többségi 

társadalmi tőkével rendelkező gazdasági társaság és a szövetkezet, ideértve a 

csődeljárás és felszámolás alatt levő gazdasági társaságokat és szövetkezetek 

is, amelyek a törvény hatálybalépése napján az államosított vagyon 

tulajdonosai, birtoklói vagy az államosított vagyon felett használati joggal, 

illetve rendelkezési joggal rendelkeznek az őket megillető jogok 

terjedelmében, míg állami kötvényekben és pénzben történő kárpótlás 

kötelezettje kizárólag a Szerb Köztársaság. A vagyon államosítását követően 

                                                      

törvénnyel megállapított illetékességének ellátására szolgálnak; az egészségügyi, oktatási és 

nevelési, kulturális és tudományos vagy más intézmények, valamint a köztulajdon jogosultjai által 

alapított közszolgálatok tevékenységének ellátására szolgáló ingatlanok, amelyek 

visszaszármaztatása jelentős mértékben akadályozná ezeknek a szolgálatoknak a munkáját és 

működését; a köztulajdon jogosultjai által alapított közvállalatok, tőketársaságok és energetikai, 

távközlési, közlekedési, vízgazdálkodási és közművesítési alárendelt társaságaik 

főtevékenységének folytatására szolgáló hálózatok, épületek, berendezések vagy más eszközök 

elválaszthatatlan összetevő részét képező ingatlanok; ingatlanok, amelyeknek visszaszármaztatása 

jelentős mértékben rontaná a nem privatizált privatizációs alany és a csődeljárás folyamatában jogi 

személyként eladás alatt levő alany főtevékenységének ellátásában a gazdasági, illetve technológiai 

fenntarthatóságot és működőképességet - amely ingatlanok az ő vagyonukat képezik; a 

Nemzetgyűlés, a köztársasági elnök és a kormány reprezentatív szükségleteinek szánt ingatlanok; 

a Szerb Köztársaság tulajdonában levő, a külföldi diplomáciai és konzuláris képviseletek, katonai 

és kereskedelmi képviseletek és a diplomáciai és konzuláris képviseleteknél levő képviselők 

elhelyezésére szolgáló ingatlanok; a dedinjei palotakomplexum, amelynek jogállását külön törvény 

szabályozza, valamint egyéb, állami tulajdonban levő kiemelt jelentőségű ingatlan kulturális javak; 

a privatizációs folyamatban privatizációs alanyok vagyonaként vagy tőkéjeként eladott, illetve 

szerzett ingatlan, a privatizációt szabályozó törvénnyel összhangban; a többségi társadalmi, illetve 

állami tulajdonban levő vállalatok csődeljárása során eladott ingatlanok, valamint a többségi 

társadalmi, illetve állami tulajdonban levő, a csődeljárás során jogi személyként eladott csődadósok 

vagyonát képező ingatlanok, valamint ezen törvény által megállapított más ingatlanok. Fontos 

kihangsúlyozni, hogy államosított vállalatok sem származtathatóak vissza. 
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a vagyont a törvénnyel összhangban megszerző fél lesz továbbra is az adott 

tárgy tulajdonosa vagy birtoklója és szerzett jogai sérthetetlenek. 

Az eljárásokat a belgrádi székhelyű Vagyon-visszaszármaztatási 

Ügynökség vezeti, ami a törvénnyel összhangban 2012. január 1-jén kezdte 

meg munkáját.12 Az Ügynökség köteles volt felhívást közzétenni a vagyon-

visszaszármaztatási kérelmek benyújtására. Ez meg is jelent, azzal a kitétellel, 

hogy az Ügynökség a kérelmet 2012. március 1 – jétől fogadta.13 A 

felhívásban kiemelték, hogy eredeti, vagy hitelesített példányban kell 

mellékelni a bizonyítékokat, az Elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a 

kárpótlásról szóló törvény 42. szakaszával összhangban. A felhívásban egy 

szó sem esik a határidőről: a törvény e szakaszából azonban kiderül, hogy 2 

éves határidő állt rendelkezésre. A kérelmek átadására vonatkozó határidő 

tehát 2014. március 1-én járt le, miközben a jelenleg alkalmazott 

Rehabilitációról szóló törvény a rehabilitációs eljárásnak, mint a restitúció 

előfeltételének megindításához szükséges kérvény beadására vonatkozó 

határidejét 2016. december 15-ben határozta meg. Nyílt kérdés marad tehát: 

mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik bármiféle mulasztásból kifolyólag a 

vagyon-visszaszármaztatásra vonatkozó kérvényt nem adták át határidőn 

belül, ám „időben” megindították a rehabilitációs eljárást. Kedvező bírósági 

döntés esetén is a vagyon-visszaszármaztatási kérelem formai okokból 

valószínűleg elutasításra kerül. 

A törvény egyértelműen meghatározza, hogy kik jogosultak a vagyon-

visszaszármaztatásra vagy kárpótlásra. Ennek értelmében kérelmet nyújthat 

be: 

 

                                                      
12 Az Ügynökségnek területi egységei is vannak, mégpedig Belgrádban, Kragujevácon, Nišben és 

Újvidéken, amelyeket a regionális fejlesztést szabályozó jogszabályok szerinti községek területére 

alapítottak. 
13 A szerb nyelvű felhívás megtalálható az alábbi linken: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/ 

File/dokumenti/2012/Agencija%20za%20restitucijujavni%20poziv.pdf, letöltve: 2018. 04. 27. 

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/%20File/dokumenti/2012/Agencija%20za%20restitucijujavni%20poziv.pdf
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/%20File/dokumenti/2012/Agencija%20za%20restitucijujavni%20poziv.pdf
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- hazai természetes személy, aki az elkobzott vagyon tulajdonosa volt, 

- előbbi halála vagy halottá nyilvánítása esetén pedig a Szerb 

Köztársaságban az öröklést szabályozó jogszabályokban és ebben a 

törvényben megállapított törvényes örökösei lépnek a helyébe; 

- az alapítvány, amelynek elkobozták vagyonát, azaz jogutódjának; 

- a volt tulajdonosnak, aki valamikori elkobzott vagyonát visszterhes jogi 

ügylet alapján visszajuttatta saját tulajdonába; 

- természetes személy, aki állami szervvel 1945 és 1958 között adásvételi 

szerződést kötött, ha bírósági eljárásban megállapításra kerül, hogy 

adásvételi árának összegével megkárosult, kizárólag a kárpótlásra van 

joga, ezzel a törvénnyel összhangban, melyet a kifizetett adásvételi ár 

összegével csökkenteni kell; 

- természetes személy - külföldi állampolgár halála vagy halottá 

nyilvánítása esetén pedig törvényes örökösei a reciprocitás feltételei 

mellett. 

 

Feltételezhető, hogy reciprocitás áll fenn minden olyan ország viszonylatában, 

ahol szerb állampolgárok tulajdonjogot szerezhetnek, illetve ingatlanokat 

örökölhetnek, még akkor is, ha az adott államban nincs konkrét szabályzás a 

vagyon-visszaszármaztatásról. A külföldi állammal a reciprocitás és a 

nemzetközi szerződés meglétét az Ügynökség hivatalból állapítja meg, ám 

ennek a gyakorlati megvalósulása sokszor problémába ütközik. Több magyar 

állampolgár tárgyában is szándékosan húzzák az eljárást emiatt. 

Másrészt, a vagyon visszaszármaztatására, vagy kárpótlásra nincs joga 

azon természetes személynek, külföldi állampolgárnak, illetve törvényes 

örököseiknek, akikkel szemben a külföldi állam nemzetközi szerződés alapján 

vállalta a kárpótlást; sem pedig azoknak, akik nemzetközi szerződés megléte 

nélkül is kárpótlásban részesültek vagy vagyonuk visszaszármaztatására 

vonatkozó jogosultságukat a külföldi állam jogszabályai elismerték; továbbá 
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azon személyeknek, valamint örököseiknek sem, akik a Szerb Köztársaság 

területén a II. világháború idején a megszálló erők tagjai voltak. 

Volt rá példa, hogy az Ügynökség visszaélt a „megszálló erők tagjaira” 

vonatkozó rendelkezéssel, és teljesen indokolatlanul elutasította a 

vagyonvisszaszármaztatásra vonatkozó kérelmet. H.S. ügyében a 

rehabilitációs kérelem ugyan 2016-ban került átadásra, viszont a 

vagyonvisszaszármaztatásra irányuló időben adtuk át. Az Ügynökségnek 

ilyenkor fel kellett volna függesztenie az eljárást a jogerős rehabilitációs 

döntés kézbesítéséig, ám ehelyett elutasította a kérelmet és „döntött” a 

Felsőbíróság helyett. Indoklásából kiderül, hogy mindezt arra alapozta, hogy 

a rehabilitálandó személy neve szerepel az SS tagokat tartalmazó listán. Már 

korábban szó volt arról, hogy ilyenkor a Bíróságnak sem lenne szabad 

elfogadnia ezt a tényt megfelelő bizonyítékként, hiszen a rehabilitációs 

kérelem elutasításához ez nem elég. Ezzel szemben viszont megállapította, 

hogy H.S. önkéntesen (!) csatlakozott 1944-ben a megszálló erőkhöz, az SS 

tagok pedig komoly háborús bűnöket követtek el, és a fenti rendelkezésre 

hivatkozva elutasította a kérelmet, annak ellenére, hogy a Legfelsőbb 

Bíróságon jelenleg is folyik a rehabilitációs eljárás ebben az ügyben! Felmerül 

a kérdés: vajon szándékos lépés volt-e ez az eljárás elhúzásának érdekében 

vagy csupán nem megfelelő szakember hozott meg egy ilyen döntést? 

Valószínűleg az első opció érvényesül, hiszen a fellebbezéssel sok időt 

nyernek. Hiába fog ebben az esetben a bíróság helyett maga a 

Pénzügyminisztérium eljárni másodfokon, nem várható gyors reakció a 

benyújtott fellebbezésünk kapcsán lefolytatandó eljárás levezetése 

tekintetében. Annak ellenére, hogy a törvény értelmében a pénzügyekkel 

megbízott minisztériumnak a benyújtott fellebbezésről annak átvételétől 

számított 90 napon belül kell döntenie, a rendelkezést nem tartják tiszteletben. 

A fellebbezést 2017. június 1-én adtuk át, azonban mind a mai napig nem 
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érkezett válasz. A leendő másodfokú határozat ellen egyébként szükség esetén 

közigazgatási per indítható, ami sürgősségi eljárásnak minősül.  

A restitúciós törvényt kell alkalmazni az 1945. március 9-e után 

elkobzott vagyon esetében is, azzal a feltétellel, hogy a volt tulajdonost a 

törvény hatályba lépésének napjáig rehabilitálták vagy bizonyítékot nyújt be 

arra vonatkozólag, hogy a rehabilitációs törvénnyel összhangban benyújtotta 

a rehabilitáció iránti kérelmet.  

Az 1968. február 15-ig alkalmazott kisajátításra vonatkozó 

jogszabályok alapján elkobzott vagyon tekintetében a volt tulajdonos jogosult 

vagyonvisszaszármaztatásra, azaz kárpótlásra, ha a volt tulajdonosnak a 

kisajátított vagyon megtérítése címén tulajdonába nem engedtek át más 

ingatlant, lakásjogot vagy a joghatóság egyéb más formáját. Ezzel szemben 

nem nyújthat be kérelmet, ha pénzbeli, más tárgyi vagy jogi térítést korábban 

már kapott.  

A törvény alapján az állami szervek, az autonóm tartomány szervei, a 

helyi önkormányzati szervek és más szervek kötelesek együttműködni az 

Ügynökséggel, s hatáskörük keretében azonnal, de legkésőbb a kiadás iránti 

kérelem beérkezését követő 30 napon belül kiadni a rendelkezésükre álló 

dokumentációt.  

Ami a visszaszármaztatás tárgyát illeti, visszaszármaztathatók a Szerb 

Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzat 

köztulajdonában, állami, társadalmi és szövetkezeti tulajdonban levő ingatlan 

és ingó tárgyak, kivéve a szövetkezeti tag tulajdonában, társadalmi 

tulajdonban és a szövetkezet tulajdonában levő tárgyak, amelyeket a birtokló 

térítés ellenében szerzett. A visszaszármaztatás tárgyát az államosított 

ingatlanok képezik: telek, mezőgazdasági termőföld, erdők és erdőföldek, 

lakó- és irodaházak, lakások és üzlethelyiségek, valamint más épületek, 

amelyek a törvény hatálybalépésének napján léteztek. A visszaszármaztatás 

tárgya a nyilvántartóban bejegyzett államosított ingó tárgyak, valamint más 
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ingó tárgyak, amelyek a kulturális javakról szóló jogszabályok szerint 

kulturális javaknak és kiemelt jelentőségű kulturális javaknak számítanak és 

a jelen törvény hatálybalépésének napján léteznek. 

Tulajdon és birtok visszaszármaztatása esetében fontos hangsúlyozni, 

hogy ha az államosítást követően az épület kibővített, a volt tulajdonosnak az 

ingatlant akkora felülettel kell visszaszármaztatni, amekkorát elkoboztak tőle; 

a birtoklást pedig megállapodás vagy bírósági határozat alapján kell neki 

visszaszármaztatni, illetve a kibővített rész tulajdonosa és a volt tulajdonos 

megállapodással rendezhetik kölcsönös viszonyaikat a tárgyat képező 

épülettel szemben, ha ilyen megállapodás nem jöhet létre, kölcsönös 

viszonyaikat a hatáskörrel rendelkező bíróság rendezi. 

A visszaszármaztatást képező ingatlan bérlője jogosult az ingatlant 

tevékenysége folytatására használni, de legfeljebb az ingatlan 

visszaszármaztatásáról szóló határozat végrehajthatóságától számított három 

éven keresztül, azzal, hogy a volt tulajdonos és a kötelezett másként is 

megállapodhatnak. 

Kivételesen, a többéves ültetvények és szőlő esetében a termőföldbérlő 

vagy az a személy, aki a vagyon volt tulajdonosának való 

visszaszármaztatásáról szóló határozat meghozataláig, de legkésőbb a jelen 

törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül előbérleti jog alapján 

szerződést köt a termőföld bérbevételéről, jogosult a termőföldet 20 évig 

használni többéves ültetvények esetében, illetve 40 évig szőlőültetvények 

esetében.  

A volt tulajdonos jogérvényesítése meghiúsításának szándékával 

megkötött bérleti szerződés semmis. 

Az ingatlanokat az államosításuk pillanatától létrehozott jelzáloggal 

való terheléstől mentesen kell visszaszármaztatni. A jelzáloggal biztosított 

követelésekért a Szerb Köztársaság szavatosságot vállal, és a jelzálogadós 

iránti visszkereseti jog illeti meg. Az ingatlan javára vagy terhére létesített 
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meglévő telki szolgalom nem szűnik meg, ugyanakkor a harmadik személyek 

javára létrejött személyes szolgalmak igen.  

Az államosított telkek visszaszármaztatásának vonatkozásában 

elmondható, hogy nem származtatható vissza a beépített telek, ha a törvény az 

egyes esetekről eltérően nem rendelkezik róla. Nem származtatható vissza az 

a telek, amelyen a törvénnyel összhangban közterületek vannak; vagy a 

törvény hatálybalépése napján érvényben levő tervdokumentummal 

közrendeltetésű épület kiépítését tervezték rajta, a területrendezést, építést és 

telkeket szabályozó törvénnyel összhangban; valamint az a telek, amelyen 

olyan épületek épültek, amelyek a törvénnyel összhangban nem képezik a 

naturális formában történő visszaszármaztatás tárgyát; továbbá az a 

beépítetlen telek sem, amely tekintetében a területrendezést, építést és telkeket 

szabályozó törvénnyel összhangban a törvény hatálybalépése idején jogerős 

határozat van az elhelyezkedési engedélyről. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a 

törvény hatálybalépése napján érvényben levő tervdokumentumban 

előirányozták a gazdaságfejlesztési projekt megvalósítása funkciójában levő 

épület kiépítését; a szociális lakásra szánt épület szociális lakást szabályozó 

törvénnyel összhangban történő kiépítését; illetve ha a lakásoknak az építőipar 

a lakásépítés finanszírozására szolgáló hitelkamatok 2010. évi 

szubvencionálása általi támogatásainak intézkedéseiről szóló rendelettel 

összhangban történő kiépítését,14 ha az említett lakások kiépítésének 

beruházója a Szerb Köztársaság, továbbá a telek a helyi önkormányzat által a 

piaci ártól, illetve bérlettől alacsonyabb áron történő elidegenítésének vagy 

bérbeadásának, illetve térítésmentes bérbeadásának feltételeiről és módjáról 

szóló rendelettel összhangban áll,15 azzal a feltétellel, hogy a törvény 

hatálybalépése napját követő 60 napos határidőn belül az adott telek 

tulajdonosai a kormánynak megküldik a kataszteri birtokrészek listáját, a 

                                                      
14  SZK Hivatalos Közlönye, 4/10. szám 
15  SZK Hivatalos Közlönye, 13/10. és 54/11. szám 
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kormány pedig saját aktusával a kérelem benyújtásától számított 60 napos 

határidőn belül hitelesíti ezeket e tekintetben. Szintén nem származtatható 

vissza az a telek, amelyen a törvénnyel összhangban állandó jellegű épület 

épült, valamint nem végezték el a tervezésről és építésről szóló törvény 101. 

szakaszával összhangban16 a használati jog tulajdonjoggá való átminősítését. 

Végezetül ez a helyzet akkor is, ha az érintett telket, amelyen engedély nélkül 

húztak fel épületet a legalizációs eljárás során az épület rendszeres 

használatára szolgálóként tüntettek fel a területrendezést, építést és telkeket 

szabályozó törvénnyel összhangban.17 Visszaszármaztatásra kerül az a nem 

kiépített állami tulajdonban levő telek, amelyen tulajdonosként vagy 

működtetőként a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi 

önkormányzat van bejegyezve. Függetlenül az épület kiépítésének 

időpontjától, az épület tulajdonosa vagy az épület külön részének tulajdonosa, 

aki az államosítás idején tulajdonosa volt annak a teleknek, amelyen az adott 

épületet felhúzták, tulajdonjogot, illetve társtulajdonjogot gyakorolt az adott 

telek felett, ha ezt a jogát nem átváltoztatás alapján valósítja meg. A 

beépítetlen állami tulajdonban levő telek volt tulajdonosának, akinek 

használati joga van, a telket vissza kell származtatni, ha a tulajdonjogot nem 

a használati jog tulajdonjoggá való átminősítésével valósítja meg.  

Termőföldek, erdők és erdőföldek esetében a volt tulajdonosoknak az 

ezek feletti tulajdonjogot kell visszaszármaztatni. Ha az elkobzott termőföld, 

illetve erdőföld tagosítás, illetve határrendezés tárgya volt az elkobzás után, a 

volt tulajdonosnak joga van annak a földnek a visszaszármaztatására, ami az 

adott föld tagosítási tömegéből jutott. Problémát jelent továbbá, hogy 

amennyiben egy kataszteri  községben nincs több szabad termőföld, a törvény 

nem teszi lehetővé azt, hogy más község területéhez tartozó termőföldet 

adjanak vissza az egykori tulajdonosnak. Ennek kapcsán és egyéb 

                                                      
16 SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. szám - kiigazítás, 64/10. szám - AB és 24/11. szám 
17 Ilyen esetben az Ügynökség felfüggeszti az eljárást a legalizáció jogerős befejezéséig. 
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gyakorlatban felmerült problémák miatt számos törvénymódosítási javaslat 

került benyújtásra. Ezek jelentősen gyorsítanák az egyébként lassú és 

kihívásokkal teli eljárásokat, azonban a parlament még nem tervezi a jelenlegi 

törvényi szabályozás módosítását. Például az egyik javaslat rámutat arra, hogy 

amennyiben a beazonosítható földterületet kívánják visszaadni az eredeti 

tulajdonosaiknak, nem lenne igazságos, ha azt, amit beazonosítottak, nem 

adják vissza, a tagosítással eltulajdonított földterületeket pedig visszaadják.18  

Végezetül a termőföld és erdőföld feletti tulajdonjogot nem kell 

visszaszármaztatni, ha a kataszteri birtokrészen a törvény hatálybalépése 

napján működő épületet húztak fel, a kataszteri birtokrésznek azt a területét, 

amely az épület rendes használatára szolgál, illetve ha a földkomplexumon a 

törvény hatálybalépése napján működő több épületet húztak, azt a 

földterületet, amely gazdaságilag indokolt ezeknek az épületeknek a 

használatához; a visszaszármaztatás tárgyát képező földhöz vezető út 

kiépítése érdekében a föld új parcellázása szükséges; a föld visszterhes jogi 

ügylettel szerzett társadalmi, illetve szövetkezeti tulajdon. 

Annak a személynek, akinek a végrehajtható határozat meghozatalának 

napján használati joga volt a termőföld fölött, ez a visszaszármaztatásról szóló 

határozat végrehajthatósága napján megszűnik. Az a személy, akinek 

használati joga volt a termőföld felett, a birtokot a volt tulajdonosnak a vetés 

betakarítása után köteles átadni, de legkésőbb október 30-ig abban az évben, 

amikor a határozat végrehajthatóvá vált, ha pedig a határozat a fenti dátum 

után vált végrehajthatóvá, az első vetés következő évben történő betakarítását 

követő nyolc napos határidőn belül.  

Ha a termőföldet az azt szabályozó törvénnyel összhangban bérbe 

adták, a törvény eltérő rendelkezése hiányában a bérlő birtokában marad a 

                                                      
18 Részletesebben az alábbi cikkben: Halász Gyula: Ami az enyém, az nem a tiéd. Forrás: 

https://www.magyarszo.rs/hu/3297/hetvege/160806/Ami-az-eny%C3%A9m-az-nem-a-

ti%C3%A9d.htm, letöltve: 2016.12.10. 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/3297/hetvege/160806/Ami-az-eny%C3%A9m-az-nem-a-ti%C3%A9d.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3297/hetvege/160806/Ami-az-eny%C3%A9m-az-nem-a-ti%C3%A9d.htm
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bérleti szerződés lejártáig, kivéve, ha a felek másban egyeznek meg, azzal a 

feltétellel, hogy a bérletet a határozat végrehajthatóságától a bérlő a volt 

tulajdonosnak fizeti. 

Lakóépületek és lakások esetében a volt tulajdonosoknak vissza kell 

származtatni az elkobzott lakóépületeket, házakat, lakásokat, garázsokat és 

egyéb melléképületeket, kivéve, amelyekben az emeleti tulajdon esetében a 

törvénnyel összhangban megszűnt az épület, illetve ház feletti tulajdonjog.  

Azokat a lakóépületeket, házakat és lakásokat, amelyek esetében a 

törvény által védett lakójog áll fenn, a volt tulajdonos tulajdonába kell 

visszaszármaztatni, aki az erről szóló határozat végrehajthatóságának napjától 

a lakásra vonatkozó törvényben meghatározott feltételekkel védett lakó 

bérbeadója lesz. 

A hivatali épületeket és üzlethelyiségeket a volt tulajdonos tulajdonába 

és birtokába kell visszaszármaztatni, kivéve, ha azokat az államosított vállalat 

tőkéjébe fektették be üzletrészek és részvények megszerzése érdekében.  

Azokat az épületeket és üzlethelyiségeket, amelyeket valamilyen fajta 

bérbe vagy hasonló viszonyba adtak, a volt tulajdonos tulajdonába a 

törvénnyel összhangban kell visszaszármaztatni, mégpedig a vagyon birtokba 

való visszaszármaztatásáról szóló határozat végrehajthatóságától számított 

három év eltelte után, ha a volt tulajdonos és a bérlő másképpen nem egyeznek 

meg. A tulajdon megszerzésétől a volt tulajdonos birtokba lépéséig terjedő 

időszakban vele a bérlő az előző tulajdonossal kötött szerződés szerinti 

jogviszonyba lép.  

Ingó tárgyak esetében a visszaszármaztatásnál a tulajdonba és birtokba 

azokat a nyilvántartóban bejegyzett államosított ingó tárgyakat, valamint más 

ingó tárgyakat kell visszaszármaztatni, amelyek a kulturális javakról szóló 

jogszabályok szerint kulturális javaknak vagy kiemelt jelentőségű kulturális 

javaknak számítanak és a törvény hatálybalépésének napján léteznek. Nem áll 

fenn azonban ilyen kötelezettség a fent említett ingó tárgyak esetében, ha a 
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törvény hatálybalépésének napján múzeumok, képtárak, kiemelt jelentőségű 

ingatlan, kulturális javak vagy más hasonló intézmények gyűjteményének 

összetevő részét képezik, valamint akkor se, ha a privatizáció (magánosítás) 

során eladták az ide vonatkozó törvénnyel összhangban. 

A visszaszármaztatás másik formája a kárpótlás, ami a Szerb 

Köztársaság államkötvényeiben és a kárpótlás előlegben történő kifizetését 

szolgáló pénzben történik. Ugyanakkor a teljes összeg nem veszélyeztetheti a 

Szerb Köztársaság makroökonómiai stabilitását és gazdasági fejlődését. Így a 

valamennyi kárpótlásra jogosultnak járó kamatok összegével növelve,  két 

milliárd euró áll rendelkezésre e célra, a kamatokat pedig 2%-os évi 

kamatlábbal kell elszámolni 2017. december 15-től a törvényben 

megállapított esedékességek határidejéig. A kárpótlás természetesen 

problematikusabb és rosszabb megoldás a természetbeni formában történő 

visszaszármaztatásnál. 

A kárpótlás összegét euróban kell meghatározni úgy, hogy a kárpótlási 

alapot a két milliárd euró összeg és a kárpótlásra való jogosultságról szóló 

határozattal megállapított kárpótlási alap teljes összege közötti aránnyal 

kapott szorzószámmal kell szorozni. Egy volt tulajdonos elkobzott vagyona 

alapján a törvény 1. szakaszában foglalt valamennyi alap szerint teljes 

kárpótlást lehet megvalósítani, ami közérdekből nem haladhatja meg az 500 

000 eurót. 

Amennyiben egy örökös a törvény értelmében, több volt tulajdonos 

elkobzott vagyona alapján is jogosult kárpótlásra, azok törvényes maximuma, 

nem haladhatja meg az 500 000 eurót. 

Az elkobzott ingatlanok kárpótlásának alapja azonos az ingatlannak 

illetékes szerv által felbecsült értékével - a törvénnyel összhangban - euróban 

kifejezve a Szerb Nemzeti Bank felbecslés napján érvényben levő hivatalos 

középárfolyama szerint.  
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Az illetékes szerv az Ügynökség kérelmére az abszolút jogok 

átruházásáért fizetendő adóalap megállapítási rendjének megfelelő eljárásban 

meghatározza az ingatlan értékét. 

Az ingatlan értékét az illetékes szerv az ingatlan helye szerint állapítja 

meg.  Értékét az elkobzás napján való állapot alapján kell megállapítani, a 

felbecslés napján fennálló érték szerint. Ha az elkobzott föld az elkobzás 

idején termőföld volt, a felbecslés napján pedig telek státusa van, ennek a 

teleknek az értékét telek értékeként kell felbecsülni. 

Azoknak az épületeknek az értéke, amelyek nem léteznek a felbecslés 

pillanatában, azonos vagy hasonló rendeltetésű, azon a helyen vagy a közeli 

környezetben levő épületek értéke alapján kell megállapítani, a törvény 

rendelkezéseivel összhangban. 

Ha az elkobzás után az épület területének négyzetméterenkénti 

növelése alapján értéke a felbecslés szerint növekedett, a terület bruttó 

növelésének arányában értékét csökkenteni kell.  

A meglévő ingó tárgyak értékét euróban kell megállapítani piaci 

értéküknek megfelelően, amelyet az Ügynökség a megfelelő szakmai 

képességgel rendelkező bírósági szakértő révén határoz meg. 

Azoknak az elkobzott vállalatoknak, melyek esetében a 

vagyonelkobzásról szóló aktusban feltüntették a tiszta cselekvő vagyont, a 

kárpótlási alapot a dinárnak az amerikai dollárral szembeni - az elkobzás 

napján jelzett - paritása, és a dinárnak az amerikai dollárral szembeni - a 

határozathozatal napján jelzett - paritása alapján értékelt tiszta cselekvő 

vagyon képezi. 

Azon vállalatok esetében, amelyeknek társtulajdonosa van, a kárpótlás 

tárgyának értékét a társtulajdonosok között kell elosztani az adott vállalat 

feletti tulajdonban való részvétel arányának megfelelően.  

A kárpótlás alapján létrejött köztartozás rendezése érdekében a Szerb 

Köztársaság euróra szóló kötvényeket bocsát ki. Ezek nem fizikai formában 
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kerülnek kibocsájtásra, hanem szelvények nélkül, amit külön-külön minden 

évre vonatkozóan be kell jegyeztetni a Központi Jegyzékben, az értékpapír-

letétben és – klíringben.19 A kötvények névre szólóak, átruházhatóak és 

euróban kerülnek kifizetésre.  

E kötvények főszabály szerint 12 éves határidőn belül esedékesek és évi 

részletekben kerülnek kifizetésre 2018. december 15-től kezdve. A törvény 

ettől eltérő rendelkezéseket tartalmaz a hatálybalépése napján 70 évnél 

idősebb személyek, valamint a 65 évnél idősebb személyek esetében: előbbiek 

tekintetében a kötvények öt, míg utóbbiak tekintetében 10 éves határidőn belül 

esedékesek. 

Abban az esetben, ha a kárpótlásról szóló határozat a kötvény 2018. évi 

első részletének esedékessége után válik jogerőssé, a jogosultnak az esedékes 

évi részletet a vele járó kamattal kell kifizetni.A kibocsátott kötvények 

szabadforgalomban vannak. Forgalmuk és birtoklásuk adómentes. A tőzsdén 

megvásárolhatóak és eladhatóak. A kibocsátott kötvények alapján létrejött 

tartozások kiegyenlítésére és a pénzbeli előlegek kifizetésére szolgáló 

eszközök forrásai a következők:  

 

- a privatizációs eljárás során célszerűen leválasztott eszközök,   

- a telekhasználati jog térítés ellenében történő tulajdonná való 

átváltoztatásával megvalósított eszközök, amelyeket külön törvény 

irányoz elő,  

- a Szerb Köztársaság költségvetésében előirányzott céleszközök. 

 

A fent említett eszközöket a pénzügyminisztériumnak a Szerb Nemzeti 

Banknál vezetett célszámlájára kell befizetni és csak a kárpótlás kifizetésére 

használhatóak fel. 

                                                      
19 Klíring: Követeléseknek és tartozásoknak a pénzintézetek közötti kölcsönös elszámolása. 
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A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi 

önkormányzat köteles a megvalósított eszközöket a megfizettetéstől számított 

15 napon belül befizetni.  

A Szerb Köztársaság a vissza nem térítendő kárpótlási előleget a volt 

tulajdonosnak a kárpótlás összegének megállapításáról szóló jogerős határozat 

alapján pénzben fizeti ki, a volt tulajdonost valamennyi alap szerint megillető, 

a megállapított kárpótlási összeg 10%-át kitevő összegben.   

Abban az esetben, ha a volt tulajdonos helyett a fenti jogot törvényes 

örökösei valósítják meg, az előleget a törvényes örökösökre kell osztani, 

összhangban a megállapított részesedésükkel. 

A valamennyi alap szerinti, előleg összege nem lehet nagyobb 10 000 

eurónál volt tulajdonosonként. A kifizetett előleggel csökkenteni kell a 

kötvényeket képező kárpótlást. A kárpótlási előleget 2017. március 31-től 

kezdődően állapítják meg és fizetik ki. 

A kérelmező nem köteles kifizetni a Köztársasági Földmérési Hivatal 

munkájának és szolgáltatásainak költségeit, amelyek az adott szervet terhelik. 

A kérelmező köteles kifizetni a földmérési szolgálat munkájáért járó térítést, 

ha alkalmazása elkerülhetetlen a kérelem szabályszerű megoldásához. 

Az Ügynökségnek a teljes kérelemről legkésőbb hat hónapos határidőn 

belül kell dönteni, kivételesen, a túlságosan bonyolult tárgyak esetében a 

hiánytalan kérelem átvételétől számított egy éven belül. 

Az Ügynökség megállapítja a kérelemről való döntéshozatal 

tekintetében jelentős valamennyi tényt, körülményt és határozatot hoz, 

amelyben megállapítja a jogosult személyt, a visszaszármaztatásra kerülő 

vagyont, illetve azt a vagyont, ami helyett kárpótlás jár, a kárpótlási alap és 

előleg összegét, a megállapított kötelezettségek teljesítésének módját és 

határidejét.  

Ha a kérelem több ingatlant, illetve ingó tárgyat foglal magában, az 

illetékes szerv több vagyonvisszaszármaztatási határozatot hozhat. 
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A visszaszármaztatásról szóló határozat a hatáskörrel rendelkező 

szerveknek elrendeli a határozat végrehajtását, valamint az esetleges terhek 

törlését.  

Az elsőfokú határozatot az Ügynökség a kérelmezőnek, a kötelezettnek 

és a köztársasági vagyonjogi ügyésznek küldi meg. 

A határozat meghatározza a jogosultat, illetve jogosultak személyét, a 

következők szerint: a volt tulajdonos - ha életben van, vagy annak törvényes 

örökösei - a volt tulajdonos utáni öröklésről szóló jogerős végzés alapján, ha 

létezik ilyen végzés, amennyiben nincs, a jogosultakat határozattal csak akkor 

kell megjelölni, ha a mellékelt dokumentációból vitathatatlanul 

megállapítható valamennyi törvényes örökös személye. 

Abban az esetben, ha a határozatban több jogosult van megjelölve, meg 

kell határozni a mindegyiküket külön megillető vagyonrészt, illetve a 

kárpótlás részét a volt tulajdonos utáni öröklésről szóló jogerős végzés 

alapján, - ha létezik ilyen - vagy a törvényes örökösöknek az elsőfokú szerv 

előtt létrejött megállapodása szerint. 

Ha a jogosultakat és részesedéseiket nem lehet megállapítani, az 

elsőfokú szerv a jelen törvény szerinti kérelmezőket utasítja,  hogy ezeket a 

kérdéseket mint előzeteseket rendezzék a hatáskörrel rendelkező bíróságnál. 

Az eljárás keretében az illetékes bíróság a hagyaték elbírálására 

vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával peren kívüli eljárásban 

megállapítja a volt tulajdonos törvényes örököseit és azok részesedését az 

elkobzott vagyon visszaszármaztatására vagy a kárpótlásra vonatkozó joguk 

tekintetében, miközben a bíróság nem bocsátkozik bele, hogy ezek a 

személyek eleget tesznek-e a jelen törvény rendelkezései szerinti jogosultság 

megvalósításához szükséges feltételeknek.  

Az Ügynökség határozata, illetve a bíróság e tárgyú végzése a volt 

tulajdonos törvényes örököseinek és részesedéseiknek meghatározásáról, csak 

az Ügynökség előtt, az elkobzott vagyon visszaszármaztatására vonatkozó 
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jogosultság, illetve kárpótlásra vonatkozó jogosultság megvalósítása 

érdekében folytatott eljárásban érvényes. 

Azokat a kérelmezőket, akiket nem határoztak meg jogosultként, peres 

eljárást vehetnek igénybe a keresetlevél benyújtásával a jogosultként, illetve 

törvényes örökösökként meghatározott személyek ellen. Abban az esetben, ha 

a szerv megállapítja, hogy nincs törvényes alapja a visszaszármaztatásnak 

vagy kárpótlásnak, határozatot hoz a benyújtott kérelem elutasításáról. A 

vagyonvisszaszármaztatásáról szóló jogerős határozatot az Ügynökség a 

Szerb Köztársaság Köztársasági Vagyonügyi Igazgatóságának küldi meg; a 

termőföld, az erdő és erdőföld vonatkozásában pedig a mezőgazdasági 

ügyekkel megbízott minisztériumnak. 

A vagyonvisszaszármaztatásáról szóló jogerős határozat alapján a 

tulajdonosnak joga van bejegyeztetni a tárgyat képező ingatlan feletti 

tulajdonjogot. Abban az esetben, ha a vagyonvisszaszármaztatásáról szóló 

jogerős határozat szerint a kötelezett csődeljárás vagy felszámolás alatt levő 

tőketársaság illetve szövetkezet, a volt tulajdonosnak joga van követelni a 

vagyon kivonását a csődadós, felszámolási adós csődtömegéből, illetve 

felszámolási tömegéből. 

A kárpótlást elrendelő végrehajtható határozat alapján az 

államkötvényeket a kibocsátásukról szóló bizonylat átadásában illetékes szerv 

vagy szervezet átadja a jogosultnak, illetve jogosultaknak. A jelen határozat 

akkor minősül végrehajtottnak, ha elvégzik a jogosult kötvények feletti 

tulajdonának a Központi Jegyzékbe való bejegyzését. 

Az Ügynökség elektronikus formában nyilvántartást vezet a benyújtott 

kérelmekről, a vagyon megállapított értékéről (kárpótlási alap) és a kérelmek 

szerinti kárpótlásról, továbbá a megoldott tárgyakról.  
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Imreh Emese Renáta 

 

Visszaállamosítások Erdélyben: egy soha véget nem érő történet? 

 

 

Romániában az 1945. március 6-a után megalakult kommunista rendszer 

alapvető célkitűzésének bizonyult a magántulajdon felszámolása, melynek 

elérése érdekében új intézményrendszert dolgoztak ki. Különböző 

tulajdonformák jöttek létre a közösség fogalma köré csoportosulva, így a 

tulajdon magán/egyéni aspektusa csaknem teljesen megszűnt. Az úgynevezett 

szocialista állami tulajdonjog vált uralkodóvá, melyet a korszak doktrínái a 

következőképpen határoztak meg : „az a jog, amely az egész néphez tartozik, 

viszont az állam által mutatkozik meg oly módon, hogy jogosult a 

munkaeszköz és nyersanyagkészlet, valamint a termékek eltulajdonítására és 

mindezek felett a birtoklás, a használat és a rendelkezés attribútumait 

gyakorolni csupán önérdek és önerőből, amely a nép egészének akaratát 

tükrözi”.1  

Ezt a hibrid jogintézményt és jogrendszert a kényszer és az alapvető 

állampolgári jogok megsértésével hozták létre, köztük a magántulajdon 

csaknem teljes megsemmisítésével. A szocialista tulajdon a nép tulajdonának 

minősült, ugyanakkor nem volt a senkié, mivel a tárgyát képező javak felett 

kizárólag a kormány emberei rendelkeztek a társadalom kárára. Egyedi 

megszerzési formákat használtak, mégpedig: államosítás, kisajátítás, 

igénybevétel, elkobzás, bírságok. A tulajdonjog kollektív formái a 

magántulajdon teljes mértékű megsemmisítésének érdekében lettek 

létrehozva. Ennek érdekében új jogszabályokat vezettek be, melyek 

                                                      
1 Costin, Mircea N.: Marile instituţii ale dreptului civil român. Cluj-Napoca: Dacia Kiadó. 1982, 

23.  
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kimondták a kötelező tulajdon-átruházást a magánszemélyek és az állam 

között. 

 Az 1989-es decemberi forradalom nyomán a politikai rendszer 

megszűnését követően, a kommunista rendszer visszaélései által okozott teljes 

mértékű kártérítés kérdése merült fel. „Ez a kártérítés teljes mértékű kell 

legyen és amennyiben lehetséges természetes jellegű.”2 A teljes mértékű 

jóvátétel „restitutio in integrum” elve tehát magába foglalja az összes káros 

következmény megszüntetését a kárt szenvedett személy előző helyzetének a 

visszaállítása céljából. Ez az alapelv egyben a polgári jog egyik alapvető 

jogelvének is bizonyul, amely a joggyakorlatban alakult ki és fő célja a 

meghozott törvények hatékonyságának a biztosítása a 1945.03.06. – 

1989.12.22. közötti korszakban visszaéléssel történő államosított ingatlanok 

ügyében. Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy a kommunista rendszer 

során nem csak a magántulajdonhoz való alapvető emberi jog volt nyilvánvaló 

módon sárba tiporva, hanem hasonló mértékben más alapvető emberi és 

állampolgári jogok is a kor jogszabályainak célkeresztjébe kerültek. Ezek 

közül meg lehet említeni a 92/1950-es az ingatlanok államosításáról szóló 

rendeletet, ami a legnagyobb mértékű ingatlanátvétel alapjául szolgált; 

továbbá a 142/1952, 542/1950, 111/1951, a 223/1974, 82/1977, 218/1960, 

712/1966-os számú rendeleteket, valamint a 4/1970-es törvényt. A felsorolás 

bővíthető az ezeket a rendeleteket módosító jogszabályokkal is. Az 1989-es 

forradalom utáni törvényhozó legfőbb cékitűzésének bizonyult a 

visszaélésszerű intézkedések és jogszabályok által okozott következmények 

kiküszöbölése és megszüntetése. Első lépésnek bizonyult a 112/1995-ös 

törvény elfogadása, ami csak részben minősíthető ún. „javító-törvénynek”,3 

                                                      
2 Ursa, Victor: Dezvoltarea de către practica judecătorească a principiului reparării integrale și a 

principiului reparării în natură a prejudiciului. In: Ionaşcu, Aurelian (colectiv): Contribuţia  

practicii  judecătoreşti  la  dezvoltarea  principiilor  dreptului  civil român. Editura Academiei: 

Bucureşti 1978, 134.  
3 Adam, Ioan: Legea nr. 10/2001 Regimul juridic aplicabil imobilelor preluate abuziv. II. kötet. 

București: All Beck Kiadó, 2001, 8.   
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ugyanis csak a lakóingatlanok visszaszolgáltatását szabályozza. A törvény 

értelmében csak azok a természetes személyek jogosultak visszaigénylésre, 

akik első sorban román állampolgársággal rendelkeznek, a szóban forgó 

lakóingatlanban (korábban a magántulajdonuknak minősült) élnek bérleti 

szerződés alapján, vagy azok a természetes személyek, akiknek a tulajdonában 

lévő ingatlan nincs bérbe adva, tehát szabad ingatlanok. Megállapítható tehát, 

hogy a visszaszolgáltatásra jogosult személyek köre a 112/1995-ös törvény 

értelmében igencsak szűknek bizonyult főként annak köszönhetően, hogy a 

lakóingatlanok nagyobb része bérbe volt adva, akiknek a törvény lehetővé 

tette, hogy a bérleti szerződés értelmében a birtokukban lévő lakóingatlant 

megvásárolják és ezáltal a magántulajdonukba kerüljön. 

A törvény által biztosított lehetőség számos jogvitát és jogesetet 

eredményezett, melyek közül párat megemlítenék, amelyekben az Emberi 

Jogok Európai Bírósága is ítéletet hozott, mivel az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye, pontosabban az Egyezményhez csatolt Első Kiegészítő 

Jegyzőkönyv 1. cikkét is megsértették. Az 1. cikk „Tulajdon védelme” 

értelmében: „Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai 

tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha 

ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a 

nemzetközi jog általános elvei szerint történik. Az előző bekezdésben 

foglaltak nem korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkalmazásában, 

melyeket szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében 

történő használatát szabályozhassák, illetőleg az adók, más közterhek vagy 

bírságok megfizetését biztosítsák.”4 Ez a cikk három általános szabályt 

fogalmaz meg a tulajdonjog védelmével kapcsolatban: minden természetes 

vagy jogi személynek joga van a javai felett rendelkezni, általános szabályként 

senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, valamint bizonyos feltételek 

                                                      
4 Forrás: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf, letöltve: 2017.10.25. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
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betartásával az államoknak joga van a javak használatának a szabályozására. 

Nagyon fontos azonban az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének az a 

szabályozási korlátozása, mely szerint „az Egyezmény csak a javak feletti 

tulajdonjogot védi és nem a tulajdonjog megszerzésének a jogát”5, ezért csak 

olyan ügyekben dönthet a Bíróság ahol aktuális jogokról és érdekekről van 

szó. Így tehát az a személy, aki a Bírósághoz fordul egy tulajdonjogsértési 

kérelemmel, be kell bizonyítsa, hogy az adott dolog a tulajdonát képezte a 

vitatott aktus elkövetésének időpontjában. Következésképpen a felperesnek 

bizonyítania kell, hogy valamikor az Egyezmény ratifikálását követően az 

adott javak felett elismert joga volt, és ez a jog állami intézkedés áldozatát 

képezte. Mivel ez a szabályozási korlátozás igazságtalannak bizonyult, a 

Bíróság egy enyhítő körülményt hozott létre a joggyakorlatban, s az olyan 

kérelmeket is engedélyezik, amelyek a javak megszerzésének a jogos 

elvárásán alapulnak. 

A 2005. december 1-i Păduraru v. Románia ügyben,6 a felperes 

tulajdonában lévő ingatlant 1950-ben államosították, aki a 112/1995-ös 

törvény végrehajtási bizottságától kérte az ingatlan visszaszolgáltatását, de 

kérését elutasították. Ezt követően az ingatlanból néhány lakást eladtak a 

bérlőknek. A felperes visszaigénylési kérelmet nyújtott be az állam ellen, 

amely elfogadásra került és a bíróság megállapította, hogy az adott ingatlan 

államosítása az államosításról szóló rendelet megsértésével valósult meg, így 

a felperes soha nem is vesztette el az ingatlan feletti tulajdonjogát, s kötelezte 

az államot az ingatlan visszaszolgáltatására. A bíróság döntését követően az 

állam az ingatlanban lévő utolsó lakást is eladta. A felperes ismét a nemzeti 

bírósághoz fordult azzal a kéréssel, hogy érvénytelenítse az adásvételi 

szerződéseket, de a kérelem elutasításra került arra hivatkozva, hogy azok a 

                                                      
5 Chiriță, Radu: Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații. II. kiadás, 

București: C.H. Beck Kiadó, 2008, 476.  
6 Chiriță, Radu: Curtea Europeană a Drepturilor Omului: culegere de hotărâri 2005. București: 

C.H.Beck Kiadó. 2007, 359.  
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személyek, akik a lakásokat megvásárolták jóhiszeműnek bizonyulnak. Az 

ítéleteket követően a felperes nem tudja természetbeni juttatás alakjában 

visszaigényelni a lakásokat. Jogi vonatkozásban az Első Kiegészítő 

Jegyzőkönyv 1. cikke a „Tulajdon védelme” alkalmazandó. Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága megállapította, hogy a felperes visszamenőleges hatállyal, 

bírósági döntés értelmében az ingatlan teljes jogú tulajdonosa, ezért aktuális 

javakról van szó, tehát az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke alkalmazható. 

A felperes tekintetében a tulajdonjogtól való megfosztás esete áll fenn, ha az 

érintett ingatlan vagy lakások nem kerülhetnek vissza a birtokába. A Bíróság 

megállapította, hogy az állam a teljes jóhiszeműség hiányában járt el, amely 

abban tükröződik, hogy eladta a lakásokat, annak ellenére, hogy azok nem 

képezték a tulajdonát, sőt még azt a lakást is, ami a felperes által megnyert 

visszaigénylési kérelem tárgyát képezte. A Bíróság azt is megállapította 

továbbá, hogy ezen a területen mérhetetlen ellentmondásosság uralkodik, úgy 

a törvényhozás, mind a joggyakorlat terén, amely erősen érinti és sérti azt az 

általános jogelvet, ami a polgári jogviszonyok jogbiztonságát mondja ki. Ez 

az általános jogi bizonytalanság a felperes ügyére kedvezőtlenül hatott vissza, 

mivel az nem tudta visszaigényelni az ingatlant, annak ellenére, hogy végleges 

bírósági döntés értelmében jogos tulajdonosnak bizonyul. Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága megállapította, hogy az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. 

cikkét megsértették. 

Egy másik jogeset, amelyben az Emberi Jogok Európai Bírósága hozott 

ítéletet, az a 2005. július 21-ei Străin și alții v. Románia ügy volt7. A tényállás 

szerint a felperesek lakásingatlanát 1950-ben államosították. 1993-ban a 

felperesek egy visszaigénylési kérelmet nyújtottak be. A per során az érintett 

ingatlanból négy lakás iránt az aktuális bérlők kérelmet nyújtottak be az arra 

jogosultnál adásvételi szerződés megkötése érdekében. A figyelmeztetés 

                                                      
7 Uo., 347.  
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következtében - az adott ingatlan egy per tárgyát képezi - az adott állami 

vállalat, akinek a lakásingatlan a tulajdonát képezte (az államosítás 

eredményeként) visszautasította az adásvétel iránti ajánlatokat, egy lakás 

kivételével, amit egy nemzetközi focistának, mint aktuális bérlőnek sikerült 

megvásárolnia. Mivel az államosítás állami visszaélés útján valósult meg, a 

visszaigénylési kérelemnek helyt adtak, de az időközben megvásárolt lakás 

visszaszolgáltatására már nem került sor, ugyanis úgy határoztak, hogy az 

adásvételi szerződés érvényes. 

Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkét, a „ Tulajdon védelme”-t kell 

alkalmazni. Az egyezmény értelmében a felperesek az adott javak (lakások) 

tulajdonosainak bizonyultak, a tulajdonhoz való jogukat visszamenőleges 

hatállyal elismerték és ez a jog visszavonhatatlan. Az a tény, hogy a 

felpereseknek elismerték a tulajdonhoz való jogukat és ezzel egyidőben 

elutasították ez egyik lakással kapcsolatos visszaigénylési kérelmüket, a 

tulajdonjogtól való megfosztásnak minősíthető. Ez az állam általi beavatkozás 

a tulajdonhoz való jog korlátozása terén a jóhiszeműség védelmének 

biztosítása érdekében történt. Ennek ellenére a belső jog, a nemzeti jog nem 

biztosít semmiféle kártérítést a tulajdonosoknak ilyen helyzetekben. Másrészt 

az állam figyelmen kívül hagyta, hogy az adott ingatlan jogvita tárgyát képezi 

és adásvételi szerződést kötött. Az ilyen állami magatartásformát nem lehet 

semmiféle közérdekű intézkedés szükségszerűségével indokolni, legyen az 

politikai, társadalmi vagy költségvetési megfontolásból. Mindazonáltal, hogy 

ez az állami magatartásforma megkülönböztető, diszkriminatív jelleggel bírt 

az adott bérlők kérelmének vonatkozásában, jelentős mértékben 

megkérdőjelezhetővé tette a bírói döntések és határozatok kötelező hatályát, 

amely így nem képes az adott jogvita tényleges megoldására. Figyelembe 

véve a felperesek tulajdonhoz való jogának korlátozását és a bármilyen jellegű 

kártérítési forma teljes hiányát, a felpereseket egy túlzottan aránytalan helyzet 
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elviselésére kényszeríti. Az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy határozott, 

hogy az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették. 

A 2006. október 5-ei Popea v. Románia ügyben az Emberi Jogok 

Európai Bírósága újabb jogsértést állapított meg.8 A tényállás alapján 1996-

ban a felperesek visszaigénylési kérelmet nyújtottak be egy 1950-ben 

államosított lakóingatlan ügyében, emellett pedig kérelmezték az állam és a 

lakóingatlan bérlői által kötött adásvételi szerződések érvénytelenítését. A 

Törvényszék 2000. május 6-án úgy határozott, hogy a kérelem elfogadható, 

mivel az eredeti tulajdonosok jogcímét előnyben kell részesíteni a bérlők által 

szerzett jogcímekkel szemben, amit azzal indokolt a nemzeti bíróság, hogy az 

állam jogellenes módon került az ingatlan birtokába, majd azt a bérlőkkel 

kötött adásvételi szerződések által értékesítette. 2001. szeptember 13-án a 

bérlők fellebbezési keresete elutasításra került a fellebbviteli bíróság által, így 

a törvényszéki határozat visszavonhatatlan érvényűnek bizonyult. Mindezek 

ellenére a főállamügyész egy megsemmisítés iránti keresetet terjesztett elő a 

Legfelsőbb Bíróság elé, amely során érvénytelenítésre kerültek az eddigi 

határozatok, a felperesek kérelmét elutasították a bérlők jóhiszeműségére 

hivatkozva a megvásárolt lakóingatlanok ügyében. 

Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkét, a „ Tulajdon védelme”-t és 

az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkét „A tisztességes eljáráshoz 

való jog”-ot kell alkalmazni. A 6. cikk vonatkozásában a Bíróság arra hívta 

fel a figyelmet, hogy visszavonhatatlan és kötelező erejű határozatok 

érvénytelenítése kivételes körülmények hiányában ellentétes a tisztességes 

eljáráshoz való joggal. Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke is sérült, 

mivel a felpereseket kártérítés hiányában fosztották meg a tulajdonjoguktól, 

ami miatt az állami intézkedés aránytalannak minősíthető. 

                                                      
8 Chiriță, Radu: Curtea Europeană a Drepturilor Omului: culegere de hotărâri 2006. București: 

C.H.Beck Kiadó. 2007, 543.  
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Következésképpen a 112/1995-ös törvény hiányos szabályozásának 

köszönhetően a visszaszolgáltatási folyamat korántsem bizonyult 

zökkenőmentesnek, sőt túlzott mértékű jogvitát és jogesetet eredményezett, 

valamint rendszertelen és inkonzisztens joggyakorlatot, amely évekig 

elhúzódó bizonytalanságot, alapvető jogelvek és emberi, valamint 

állampolgári jogok sorozatos korlátozásához és sértéséhez vezetett. Adódik a 

kérdés, hogy vajon sikerült-e a romániai jogalkotónak olyan jogi kereteket 

kialakítania, amelyek segítségével a kommunista rendszer visszaélései által 

okozott teljes mértékű kártérítés megvalósulhat? A kérdés nem egyszerű, 

további értelmezési és tanulmányozási folyamatot igényel. 

1996-ban kiadott kormányrendelet (20/1996-os kormányrendelet) első 

cikkének 5. bekezdése próbálta az 1995-ös törvény által hagyott 

szabályozatlan területeket rendezni olyan módon, hogy az első alkalommal 

adott lehetőséget a nemzeti bíróságok előtti megtámadhatóságra olyan 

államosítási esetekben, amikor az állam a törvényi előírásokat megszegte. Két 

esetet lehetett megkülönböztetni, mégpedig teljes mértékű jogcím hiányában 

történő, valamint érvénytelen jogcím alapján történő ingatlanátvételt. Az első 

esetben az általános jog szerinti eljárás volt alkalmazandó, míg az utóbbiban 

első lépésként az állam jogcímének a megsemmisítéséért kellett keresetet 

benyújtani arra hivatkozva, hogy az adott normatív jellegű jogszabályok nem 

alkalmazandók a visszaélésszerű intézkedések terén, majd az ingatlan felett 

visszanyert jogcím birtokában a tulajdonjog által biztosított lehetőségeket 

kiaknázni. 

Ezt követően a 213/1998-as törvény került elfogadásra, amely a nemzeti 

bíróságok hatásköreinek a növelésével azt a lehetőséget biztosította, hogy az 

állam jogcímének a törvényszerűségét bírósági ellenőrzés alá vonják, 

érvényes és törvényes jogcím vizsgálásának tekintetében. „A Románia-i 
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Legfelsőbb Bíróság 1998. szeptember 28-án hozott döntést”9 a 213/1998-as 

törvény rendelkezéseinek a joggyakorlattal való összehangolása céljából. 

1998-ban Cojocaru Stela nevű felperes azzal a kéréssel fordult a Legfelsőbb 

Bírósághoz, hogy hagyja figyelmen kívül az 1995. február 2-ai első számú 

határozatát, amely az 1990-1995 közötti időszak joggyakorlatára vonatkozott, 

amikor a nemzeti bíróságok hatáskörén kívül estek a kommunista korszak 

során történő tulajdonjogsértési kérelmek. A Legfelsőbb Bíróság 1995-ben 

hozott döntésének értelmében a nemzeti bíróságok nem vizsgálhatják felül és 

nem hozhatnak döntést a 92/1950-es rendelet alapján történő 

visszaszolgáltatási ügyekben, mivel ez kizárólag különleges törvények 

keretében valósulhat meg. Ezt a joggyakorlatot akarta a felperes kérelmével 

módosítani az 1995. február 2-ai első számú határozat figyelmen kívül 

hagyásával. A felperes kérelmének elfogadásával megszületett az 1998. 

szeptember 28-ai Legfelsőbb Bírósági döntés, mely kimondta, hogy a 

Legfelsőbb Bíróság Törvényének 25. és 31. cikkeinek értelmében a nemzeti 

bíróságok hatáskörébe tartozik az olyan ügyek elbírálása, melynek tárgyát a 

kommunista korszakban történő tulajdonjog és más dologi jogok megsértése 

képezi. Az Alkotmánybíróság is hasonlóan ítélkezett, a 138/1998-as 

döntésének értelmében a nemzeti bíróságoknak lehetőségük van eldönteni, 

hogy a javak és ingatlanok érvényes jogcím alapján kerültek-e az állam 

tulajdonába. 

A jobb szabályozási törekvés a 10/2001-es törvény megfogalmazásához 

vezetett. A 2001-es törvény az ingatlan-visszaszolgáltatási probléma 

egészének a megoldására, a teljes mértékű kártérítés fényében rendelkezik. 

Elsőként megemlíthető az a pozitív előrelépés, hogy nem csak a 

lakóingatlanokról rendelkezik, hanem bármilyen más ingatlanról, amely 

visszaélésen alapuló módon az állam vagy más állami szervek, vállalatok, jogi 

                                                      
9 A Románia-i Legfelsőbb Bíróság 1/1998 számú Határozata, In: Dreptul nr. 12/1998, 133-135. 
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személyek tulajdonába került, legyen az építőipari termék, telephely, 

földterület, berendezés, az ingatlanhoz tartozó felszerelés. Elsődleges 

kártérítési formának bizonyul a természetbeli úton történő, de rendkívüli 

esetekben más egyenértékű juttatások révén is megvalósulhat. A 

visszaigénylésre jogosultak körében is bővítésre került sor, mivel nem csak 

természetes személyekről rendelkezik, hanem úgy a jogi személyeket, mint a 

jogutódokat is beleérti. A korábban a 112/1995-ös törvény által kiszabott 

kártérítési határ is megszűnik, az elszenvedett károk teljes jóvátétele, az 

ingatlanok valós értékének a lefedése a cél. Fontos megemlíteni azt a tényt, 

hogy a 10/2001-es törvény kizárja a különböző kategóriákba sorolható 

ingatlanokat a visszaszolgáltatási lehetőségtől, mint például az 

oktatóintézetek, egészségügyi létesítmények, kulturális intézmények, 

közintézmények, törvényes módon bejegyzett politikai pártok székhelye, 

nagykövetségek, konzuli hivatalok. Ezekben az esetekben az adott ingatlan 

nem igényelhető vissza, viszont a volt tulajdonosnak az ingatlan valós 

értékének megfelelő pénzbeli vagy más kártérítési juttatást kell biztosítani. A 

10/2001-es törvény első nagy hiányosságának bizonyul, hogy nincs jogi 

szabályozás a vallási szervezetek és a kisebbségi közösségekhez tartozott 

államosított ingatlanok tekintetében. Feltehető tehát a „miért?” kérdések 

sorozata: Miért nem rendelkezik a romániai jogalkotó a kisebbségi 

közösségekhez és vallási szervezetekhez tartozott államosított ingatlanok 

ügyében? Miért és milyen indokkal kerülnek az ilyen esetek a 10/2001-es 

törvény szabályozási keretén kívül? Miért hoz a jogalkotó 

megkülönböztetésen alapuló és diszkriminatív jelleggel átitatott 

jogszabályokat? Miért nem törekszik az igencsak érzékeny kérdésekben is az 

ésszerű és átfogó rendelkezések megalkotására? Ezt a kérdéssorozatot nehéz, 

szinte lehetetlen megválaszolni, ami újabb bizonytalanságot eredményez, sőt 

a romániai jogbiztonságot is kétségek alá vonja és feltehetővé válik az a kérdés 
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is, hogy így kezdődik el a soha véget nem érő visszaállamosítási folyamat 

Erdélyben? 

 A 10/2001-es törvény a természetes úton történő kártérítési formára 

fekteti a hangsúlyt, ezt az általános jogelvet próbálja hatékonyan érvényesíteni 

és ez mutatkozik a jogszabály irányadó elvének is, amelyről a 9. cikk 

rendelkezik: „a visszaéléssel államosított ingatlanok, függetlenül attól, hogy 

jelenleg kinek a birtokában találhatók, természetes úton kerülnek 

visszaszolgáltatásra, abban az állapotban, amelyben a visszaigénylési kérelem 

benyújtásakor vannak, bármilyen kötelezettségtől való mentességgel.” 

Hasonlóképpen szabályoz a 614/2001-es kormányrendelet 8. cikke is. A 

jogszabályszerkesztés módjából kitűnik a jogalkotónak az a törekvése, hogy 

az olyan helyzetekben ahol lehetetlen a teljes mértékű természetes kártérítés, 

akkor ez lehetőség szerint legalább részben természetes úton valósuljon meg, 

másodlagos helyre állítva tehát a pénzbeli vagy egyéb kártérítési formákat. Ez 

főként olyan esetekben mutatkozik, amikor egy adott földterületen lévő 

épületet lebontottak, ezért nem lehetséges csak részben a természetes 

kártérítési forma a terület tekintetében, következésképpen a lebontott 

építmény értéke pénzbeli juttatás formájában kerül vissza a tulajdonoshoz. A 

törvény 10. cikkének 3. bekezdése értelmében azokat a földterületeket is 

vissza kell szolgáltatni, amelyekre építési engedély nélkül építkeztek, 

valamint amelyeken könnyen elmozdítható építmények találhatók. Jól látható 

tehát, hogy a jogszabály a „restitutio in integrum” jogelv alapján szabályozza 

a kérdést. Külön részben kerül szabályozásra a közérdekből történő kisajátítás 

során az állam tulajdonába került ingatlanok visszaszolgáltatása, mely által a 

törvényhozó a kommunista-totalitárius rendszer visszaélésen alapuló 

intézkedéseit próbálja helyrehozni, mivel közérdekű kisajátítás számos olyan 

esetben is megtörtént, ahol az nem is létezett, vagy nem került megvalósításra 

a közérdeket szolgáló és megvalósítandó építmény vagy egyéb munkálatok. 
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Habár a 10/2001-es törvény mozgatórugójának a természetes úton történő 

kártérítési forma tekinthető, mégis fontos kivételt is lehetővé tesz, ami 

meglehetősen sok kérdést hagy maga után. Olyan államosított ingatlanok 

képezhetik a kivétel tárgyát, mint például az oktatási intézmények, 

egészségügyi létesítmények, kulturális intézmények, közintézmények, 

törvényes módon bejegyzett politikai pártok székhelye, nagykövetségek, 

konzuli hivatalok, tehát közérdeket szolgáló feladat ellátását biztosítják, 

legyen az erkölcsi, kulturális, társadalmi vagy egészségügyi érdek. Ilyen 

helyzetekben a tulajdonos csak pénzbeli kártérítést igényelhet, viszont abban 

az esetben, ha az adott ingatlan már nem bizonyul szükségszerűnek az adott 

közérdek és jogszerű cél megvalósításához, akkor a természetes úton történő 

kártérítési formát kell érvényességre juttatni. A felmerülő kérdések tehát a 

következők: Ki dönti el, hogy az ingatlan már nem szolgálja a közérdeket és 

mi alapján? Milyen eljárást kell alkalmaznia a tulajdonosnak? Megtörténhet-

e, hogy az adott közérdek már nem aktuális és szükségszerű, de mégsem kerül 

az ingatlan visszaszolgáltatásra? A kérdésekre adható válaszoknak csak egy 

részét találjuk meg a törvényben. A kormány a szakminisztériumok és 

közintézmények javaslatára határoz, hogy az ingatlan már nem szolgálja a 

közérdeket, ezt követi a tulajdonos értesítésének a kötelezettsége, amely az 

ingatlanok birtokában lévő jogi személyekre hárul. Azonban a törvény nem 

rendelkezik a kötelezettséget megszegő jogi személyekre vonatkozó 

szankciókról, tehát sok esetben megtörténhet, hogy ez a tájékoztatási 

kötelezettség nem valósul meg lelkiismeretesség és jóhiszeműség hiányában, 

ilyenkor pedig ismét megválaszolatlanul marad az a kérdés, hogy a 

tulajdonosnak milyen eljárási lehetőségei vannak a visszaigénylés 

tekintetében. A kérdések megválaszolása újabb kérdéseket vet fel, ami a 

10/2001-es törvény szabályozási hiányosságának bizonyul. Annak ellenére, 

hogy 2005-ben a 247/2005-ös módosító törvény elfogadásával próbálta a 

jogalkotó a 10/2001-es törvényt tökéletesíteni újabb jogviták keletkeztek, 
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melyek közül azokat emelném ki, ahol az Emberi Jogok Európai Bírósága is 

ítéletet hozott. Elsőként a „Porteanu v. Románia ügyet”10 lehet megemlíteni, 

ahol a Bíróság újabb tulajdonjogsértést állapított meg. A tényállás a következő 

volt: a felperes egy visszaigénylési kérelmet terjesztett elő a nemzeti 

bíróságok elé egy 1950-ben államosított lakóingatlan ügyében. A kérelem 

jóváhagyásának ellenére az ingatlannak csak egy része lett visszaszolgáltatva, 

mivel az állam 1997 februárjában az egyik lakást eladta az akkori bérlőknek. 

Az adásvételi szerződés érvénytelenítésének a kérelmét elutasították a vevők 

jóhiszeműségére hivatkozva. 2002 januárjában a 10/2001-es törvényre 

hivatkozva a felperes az eladott lakás miatt pénzbeli kártérítést igényelt, amire 

viszont választ nem kapott. A Bíróság megállapította, hogy a felperes 

semmiféle kártérítést nem kapott a lakás eladásából eredendő veszteségeket 

illetően, így a „restitutio in integrum” jogelvet is megsértették. Azt is 

megállapította az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a 2005-ös módosító 

törvény elfogadásával sem oldódtak meg a problémák, konkrétan a felperes 

teljes mértékű kártérítése. Mindezek mellett a módosító törvény még elméleti 

szinten sem szabályozza azt a lehetőséget, hogy a felperes a 10/2001-es 

törvény értelmében jogosult a kártérítés indokolatlan késleltetése miatt újabb 

pénzbeli kártérítést követelni. A Bíróság tehát úgy határozott, hogy a 

tulajdonvesztés mellett a kártérítési forma teljes mértékű hiánya egy 

aránytalan és túlzott mértékű kötelezettségnek vetette alá a felperest. Ezért az 

Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették. 

A Țogănel és Grădinaru v. Románia ügyben is hasonló volt a 

tényállás.11 Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a 

247/2005-ös módosító törvény értelmében az államosított ingatlanok volt 

tulajdonosai kártalanításra jogosultak. Az ingatlanok valós értékének 

                                                      
10 Chiriță 2008 i.m., 492.  
11 Uo., 492. 
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megfelelően társasági részesedést igényelhetnek a „Tulajdon” nevű 

társaságnál, amelyet a 2005-ös év végén hoztak létre. A Bíróság úgy 

határozott, hogy ez a társaság még nem működőképes ezért a kártérítéshez 

való jog még nem került megvalósításra. Ezért született az a döntés, hogy a 

felperesek tulajdonhoz való jogát megtagadták mindenféle kártérítés 

hiányában, ez által pedig egy aránytalan és túlzott mértékű kötelezettségnek 

voltak alávetve. 

2013. május 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 165/2013-as 

törvény, ami szintén a kommunista rendszer visszaéléssel történő államosított 

ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozza, viszont oly módon, hogy 

jogalapot teremt a visszaszolgáltatások felülvizsgálatára. A felülvizsgálati 

eljárást rendezve, hozzájárul a visszaállamosításokhoz. A jogalkotó tehát egy 

olyan törvényt alkotott meg, ami negatív következményekkel jár, elindítva a 

jogbiztonságot leromboló lavinát, megkérdőjelezve a jogállamiságot, aminek 

következtében a korábbi bírósági döntések által a jogos tulajdonosoknak 

visszaszolgáltatott ingatlanok is veszélybe kerülnek.   

A román állam több hullámban zajló államosításának áldozatául estek 

1948-ban a 176-os határozattal az oktatási intézmények is, köztük a magyar 

történelmi egyházak intézményei, különösen az iskolák. Az egyházi 

ingatlanok visszaadását a törvények csupán mellékletekben, pontosan 

nevesített ingatlanok formájában rendezték, ami 2000 után a 10/2001-es 

általános visszaszolgáltatási és kárpótlási törvény elfogadásával sem került be 

a jogszabályba. Az a tény, hogy a 10/2001-es törvényben nincs jogi 

szabályozás a vallási szervezetek és a kisebbségi közösségekhez tartozott 

államosított ingatlanok tekintetében, valamint az, hogy a 165/2013-as törvény 

jogalapot teremt a visszaszolgáltatások felülvizsgálatára hozzájárulva a 

visszaállamosításokhoz a romániai magyar kisebbségi közösségre, valamint a 

romániai jogbiztonságra is egyaránt negatív hatással van. Két rendkívül fontos 

és meghatározó jogesetet kell itt megemlíteni: a sepsiszentgyörgyi Székely 
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Mikó Kollégium tulajdonjogi perét és a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium ügyét.  

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tulajdonjogi pere: a 

83/1999-es kormányrendelet mellékletében szerepelt a Székely Mikó 

Kollégium visszaadása is. A jogszabály végrehajtásának érdekében jött létre 

egy háromtagú bizottság, melynek hatáskörébe az ingatlanok jogi helyzetének 

a megvizsgálása és a visszaadásról szóló jegyzőkönyvek kiállítása tartozott. A 

Kollégium esetében a bizottság megállapította a visszaszolgáltatás igényét, 

2002. májusában pedig kiállította a jegyzőkönyvet, amivel telekkönyvezte az 

egyház a Székely Mikó Kollégium épületét. 2002-ben a két család beperelte a 

református egyházat és az önkormányzatot, azt állítva, hogy az egyház soha 

nem volt tulajdonosa az épületegyüttesnek. Polgári peres ügyben vesztettek, 

2006. március 15-én a bíróság jogerősen kimondta, hogy az egész 

épületegyüttes az egyház tulajdonát képezi. 2007-ben büntetőpert 

kezdeményeztek a bizottság tagjai ellen. A per végén a bizottság tagjait 2014. 

november 26-án jogerősen 3 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, a 

kollégium épületét pedig visszaállamosították. A bírósági döntés értelmében 

a visszaszolgáltatás eltörlésével visszaállítják az eredeti állapotot, vagyis az 

egyháztól elveszik az épületet és odaadják az államnak. „2016. december 19-

én a Brassói Ítélőtábla elsőfokon visszautasította az Erdélyi Református 

Egyházkerületnek a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének 

visszaszolgáltatására vonatkozó kérést. Több olyan bizonyíték került 

figyelmen kívül hagyásra, amely tanusítja, hogy a tulajdonjog alanya és a 

visszaszolgáltatáshoz való jog jogosultja az Erdélyi Református 

Egyházkerület.”12 Kétségkívül az ítélet megkérdőjelezi a romániai 

jogbiztonságot, tovább erősíti azt a kérdést, hogy „A visszaállamosítási 

folyamat egy soha véget nem érő történetté válik Erdélyben?” A korábban 

                                                      
12Forrás: http://reformatus.ro/az-uj-miko-ugy-a-498-as-dosszie.html, letöltve: 2017.11.02.  

http://reformatus.ro/az-uj-miko-ugy-a-498-as-dosszie.html
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bírósági határozatok és döntések által jogos tulajdonosainak megítélt 

ingatlanok is veszélybe kerülhetnek, a jogállamiság érvényesülése és az 

ország nemzetközi szervezetek előtt vállalt, valamint az Európai Unióról 

Szóló Szerződésben foglalt, az Európai Unió alapvető értékeként 

meghatározott, a kisebbségekhez tartozó személyek joga és védelmének állam 

által végrehajtandó kötelezettségei, valamint a kommunista rendszer által 

okozott teljes mértékű kárpótlás megvalósítása sem érvényesül. 

 A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügye: Az egykori II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium főépületében Marosvásárhelyen 

ma az Unirea Főgimnázium, melléképületében pedig a mára már 

megszüntetett Római Katolikus Gimnázium működött. A restitúciós bizottság 

2004-ben visszaszolgáltatta az épületet a Gyulafehérvári Római Katolikus 

Érsekségnek, ami korábban ugyancsak az államosítás áldozatául esett. 2005-

ben a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal megtámadta a kérelmet, de a per 

végén a bíróság a restitúció törvényességét állapította meg. 2017-ben ismét 

felmerült a visszaszolgáltatás kérdése, mivel Marius Pașcan, a Népi 

Mozgalom Párt Maros megyei képviselője és Maros megye volt prefektusa a 

2004-es visszaszolgáltatás felülvizsgálatát kezdeményezte. Marius Pașcan 

véleménye szerint nem kellett volna visszaszolgáltatni az egyháznak az 

iskolaépületeket, mert az egyház soha nem volt tulajdonosa ezeknek, a 

politikus tehát Lucian Goga prefektust és Dorin Florea polgármestert kérte az 

egyház javára történt restitúció felülvizsgálati kérelmének a benyújtására. Az 

Erdélyi Római Katolikus Státusz Alapítvány igazgatótanácsának elnöke, 

Holló László a következőket ismertette az üggyel kapcsolatban: „Marius 

Pașcan kezdeményezése nem újszerű, mivel már az 1920-as évek derekától a 

tulajdonjoggal kapcsolatos támadások érték a Státusz intézményét, akkor is 

olyan érveket felsorakoztatva, hogy az ingatlan az állam tulajdonát képezi és 

az egyháznak semmi köze sincs hozzá. Majd 1932-ben született egy a Vatikán 

állam és a román állam által kötött egyezmény, pontosabban a korábban már 
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aláírt Concordatum 9. pontját értelmező egyezmény, ami a Státusz 

tulajdonjogára vonatkozott, ebben világossá tették, hogy az adott javak az 

egyház tulajdonát képezik. Bár megjelent a Hivatalos Közlönyben, csak 1940-

ben foglalták törvénybe az egyezményt és ekkor már nem a Státusz, hanem a 

gyulafehérvári püspök, illetve ordinárius nevére telekkönyveztették. Ezután 

jött az államosítási folyamat, amikor a Státusz volt javait is államosították. A 

visszaszolgáltatási törvény és az 1932-es egyezmény támasztja alá a Státusz 

ingatlanokkal kapcsolatos egyházi tulajdonjogát. Ezeknek kell tehát érvényt 

szerezni.”13 Ismét egy olyan eset merül fel, ami a romániai jogbiztonságot 

csorbítja, jogalkotói hiányosságokra mutat rá, a soha véget nem érő 

visszaszolgáltatási viták és az államosítással okozott problémák folyamatos 

ismétlődése, ami minden bizonnyal alapvető jogokat érint, valamint 

kisebbségjogi téren is releváns. 

 Esszém kronológiai sorrendbe való felépítésével és az államosítást 

követő időszak eseményeit, úgy a törvényhozást, mint a joggyakorlatot 

tanulmányozva és boncolgatva, pozitív és negatív következtetéseket is 

levontam, amelyek segítségével a címben feltett kérdésre 

„Visszaállamosítások Erdélyben: egy soha véget nem érő történet?” kerestem 

a választ. A válasz nem fekete vagy fehér, nem lehet egyszerű igennel vagy 

nemmel megválaszolni, úgy jellemezném, hogy egy inkább igen felé hajló 

szürke és komplex válasz lehet a végkifejlett. A kommunista rendszer 

eltörlését követően a romániai jogalkotó szemmel láthatóan arra törekszik, 

hogy a visszaélések által, a magántulajdon megszüntetésével okozott károkat 

kiküszöbölje és visszaállítsa az eredeti állapotot. A teljes mértékű jóvátétel 

„restitutio in integrum” elve kerül először 112/1995-ös törvény által került 

szabályozásra, ami ránézésre pozitív előrelépésnek bizonyult, viszont a 

rendelkezési hiányosságok számos jogvitát eredményeztek, valamint az 

                                                      
13Forrás: http://itthon.transindex.ro/?cikk=26860, letöltve: 2017.11.06. 

http://itthon.transindex.ro/?cikk=26860
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Emberi Jogok Európai Bírósága által megállapított jogszabálysértést, 

pontosabban Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének a megsértését. Az 

1996-ban kiadott kormányrendelet (20/1996-os kormányrendelet) első 

alkalommal adott lehetőséget a nemzeti bíróságok előtti megtámadhatóságra 

olyan államosítási esetekben, amikor az állam a törvény rendelkezéseit 

megszegte, majd ezt követően a 213/1998-as törvény került elfogadásra, 

amely a nemzeti bíróságok hatásköreinek a növelésével azt a lehetőséget 

biztosította, hogy az állam jogcímének a törvényszerűségét bírósági ellenőrzés 

alá vonják. Véleményem szerint mindkét jogszabály pozitív rendelkezésnek 

tekinthető. A jobb szabályozásra való törekvés a 10/2001-es törvény 

megfogalmazásához vezetett, amely napjainkban is módosításokkal ugyan, de 

alkalmazandó. Már nemcsak a lakóingatlanokról rendelkezik, hanem 

bármilyen más ingatlanról, nemcsak természetes személyek jogosultak a 

visszaigénylésre, hanem úgy a jogi személyek, mint a jogutódok is, a 

hangsúlyt a természetes úton történő kártérítési formára fekteti. Az egyházi 

ingatlanok visszaadását a törvények csupán mellékletekben, pontosan 

nevesített ingatlanok formájában rendezték, a 10/2001-es törvényben sincs 

jogi szabályozás a vallási szervezetek és a kisebbségi közösségekhez tartozott 

államosított ingatlanok tekintetében. A 165/2013-as törvény elfogadása 

jogalapot teremt a visszaszolgáltatások felülvizsgálatára, ami elindítja a 

visszaállamosítás kálváriáját, aminek még napjainkban sem sikerült a végére 

jutni. Az ország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei, az 

Európai Unióról Szóló Szerződésben foglalt kisebbségi közösségekhez 

tartozó személyek jogi védelmének a biztosítása is csorbulni látszik, végleges 

bírósági határozatok kerülnek veszélybe, és ezáltal a polgári jogviszonyok 

jogbiztonságának alapelve sem érvényesül.  

A feltett kérdés tehát napjainkban is aktuális: Visszaállamosítások 

Erdélyben: egy soha véget nem érő történet? és ha mindenképp konkrét 

választ szeretnék adni az az IGEN lenne, hisz figyelembe véve a pozitív 
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előrelépéseket is, azért mégis rendkívül súlyos és sorsdöntő rendelkezési 

hiányosságok vannak, amik felett nem szabad szemet hunyni és tovább kell 

vinni a problémamegoldásra vonatkozó vágyat, a törvény által biztosított 

eszközökkel kell harcolni a jogbiztonságért, mind Erdélyben, mind az egész 

országban. 
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Bartis Előd 

 

A visszaszolgáltatások és visszaállamosítások kálváriája Romániában 
 

 

 

Bevezetés 

 

Romániában, a legtöbb kelet európai országhoz hasonlóan, kitörölhetetlen 

emléket hagyott a II. világháború befejezése és az azt követő közel 50 éves 

kommunista uralom. Mindaddig elképzelhetetlennek tűnő változások és 

jogfosztások sorozatát kellett a keleti tömb állampolgárainak elviselniük, 

legalábbis azoknak, akik itt maradtak vagy itt ragadtak.  

 A megosztó megítélésű szocialista felfogás, néhány értéknek mondható 

eleme mellett, romba döntötte az azt követő államok gazdaságát, társadalmát, 

kulturális, vallási és nemzeti értékeiket, és annyira maradandó nyomot 

hagyott, hogy hatásai még ma, a jogállam és demokratikus berendezkedés 

ellenére is érezhetők. Ami egykor elképzelhetetlen volt, akkor valósággá vált. 

A gondolatszabadság, vallásszabadság, közügyekbe való beleszólás joga, de 

még a saját magánélet kialakításának lehetősége is mástól függött, és legtöbb 

esetben a természetjoggal ellentétes állapotot tükrözött. Ilyen volt a 

magántulajdonhoz való jog is. 

 A tulajdonjoggal kapcsolatban mind a szocializmus, mind a 

kommunizmus alapvető felfogása a közös tulajdon, ami egyedül az állam 

kezében van, különbségek csak a használati jog tekintetében vannak. A közös 

tulajdon megvalósítására a rendszerre való áttérés folyamán, különböző 

eszközök álltak a vezetők rendelkezésére: jogszabályok (törvények, 

dekrétumok), kisajátítás, kényszeradományozás, adásvételek. Az olykor 

generációkon át gyűjtögetett családi vagyonok megszűntek magántulajdonnak 

lenni, és már nem az egyén, hanem a társadalom egészének „javára” 
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szolgáltak. Kezdetét vette az „igazságos” népuralom, ahol mindenki egyenlő, 

és erről az állam maga gondoskodik. 

 A kommunista szellembe beleszokott és beleszületett 

állampolgároknak talán egy újabb elképzelhetetlennek vélt eseményt kellett 

átélniük, a kommunista rendszer bukását. Azok, akiknek egykoron minden 

javát elvették, újra reménykedhettek. Hamar kiderült viszont, hogy ellenben a 

többi keleti tömb országaival, Romániában nincs egységes politikai akarat 

ennek megvalósítására. A visszaszolgáltatások lassan haladtak, sok 

komplikációval és rendkívül komplex eseteket teremtettek. A 

visszaszolgáltatás játékszabályait folyamatosan módosító parlamentek és 

kormányok közreműködésével jutunk el a jelenig, ahol ismét elképzelhetetlen 

események látszódnak bekövetkezni, mégpedig a nemrég visszaszolgáltatott 

javak újból állami vagyonná való visszavétele. Az eszközök köre bár a 

bírósági eljárásokra szűkül, formái igen változatosak.  

 Nem kell különösen ecsetelgetni, hogy a vallási és nemzeti 

kisebbségeken minden időkben duplán csattant az ostor. Az ortodox egyházat 

felkaroló kommunista rendszer államosításkor kiemelt figyelmet szentelt a 

zsidók, katolikusok, reformátusok, a magyarok és németajkúak javainak. Ezt 

láthatjuk a visszaszolgáltatások során is, ahol az ortodox egyháznak nem 

kellett hosszú perek során visszaszerezni a javait, szemben a többi 

felekezettel, amelyek sok munka és pénz fejében tudnak csak egykori javaik 

bírtokába jutni és valósággal küzdeniük kell azok megtartásáért, a 

„visszaállamosítás” elkerüléséért. 

 Esszémben ezeket a problémákat igyekszem körbejárni, először is a 

visszaállamosítás fogalmának meghatározásával és a visszaszolgáltatási 

folyamat tárgyalásával, majd a tanulmány második felében a 

visszaállamosítás megvalósulásának konkrét és potenciális eseteit fogom 

megvizsgálni, annak különböző formáit és a jövőbeli kilátásokat. 
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A „visszaállamosítás” fogalma  

 

Témánk tárgyalását nem kezdhetjük el anélkül, hogy megmagyaráznánk mit 

is takar a visszaállamosítás. Rögtön meg kell jegyeznünk, mint fogalom nem 

jelöl egy törvény által meghatározott jogi intézményt. Tételesen, a 

visszaállamosítás nem létezik, mint jogi fogalom. Mégis egy létező jelenség, 

amelyet úgy tudnánk összefoglalni, hogy az állam, egykori tulajdonát 

visszaszerzi, amely valamilyen oknál fogva kikerült saját vagyonából. 

A visszaállamosítás fogalma nem szükségszerűen a kommunista 

rendszerek „mellékterméke”, hiszen minden olyan esetben előfordulhat, 

amikor az állam jogszerűtlenül szerez meg vagy ad magánkézbe valamilyen 

jószágot. Mégis, a kommunista diktatúra bukása után lesz igazán elterjedt 

fogalom, a visszaszolgáltatások kapcsán. Ez szinte az összes 

posztkommunista államban megfigyelhető. 

Ha a visszaállamosítás fogalmát a visszaszolgáltatásokkal 

összefüggésben szeretnénk meghatározni, így foglalhatnánk össze: 

visszaállamosítás az a folyamat, mely során az állam, miután 

visszaszolgáltat egy korábban jogtalanul elvett magántulajdont eredeti 

tulajdonosának, valamilyen módon (törvény, igazságszolgáltatás) újra az 

állam tulajdonába veszi azt vissza. Ebből a meghatározásból következik, 

hogy a visszaállamosításhoz három lépés szükséges: 

 

1. az állam jogtalanul elvesz egy magántulajdont (magántulajdonból 

állami tulajdon lesz) 

2. az állam visszaszolgáltatja a jogtalanul elvett tulajdont (állami 

tulajdonból, magántulajdon lesz) 

3. az állam a visszaszolgáltatott tulajdont újra az állam tulajdonává 

teszi (magántulajdonból állami tulajdon lesz) 
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Sokan megkérdőjelezik, hogy miért nevezik ezt a folyamatot 

visszaállamosításnak. Ezek a vélemények abból indulnak ki, hogy 

tulajdonképpen egy az eredeti állapotba való visszaállításról van szó. 

Bárhogyan is nézzük, egy törvény alkalmazásával született jogerős bírósági 

döntés, amely kimondta a visszaszolgáltatást, ez jelenti az eredeti állapotba 

való visszaállítást. Ha újra állami tulajdonban kerül ugyanaz a jószág, 

ugyanazon tényállás miatt, nem lehet másról szó, mint visszaállamosításról.

1 A jogutódlás gondolata csak akkor jöhetne szóba, ha a tulajdonos nem él, 

nem azonosítható vagy megszűnt. Ha a tulajdonos jelentkezett, jogutódlásról 

nem lehet szó.2 

Szükségesnek látszik pontosítani, hogy nem minden állami 

tulajdonszerzés visszaállamosítás, amelynek tárgya egy korábban 

visszaszolgáltatott jószág. Vannak olyan esetek is, ahol az állami tulajdonba 

való újbóli transzfer polgári ügylet keretében valósul meg. Ilyen lehet egy 

ajándékozás, adásvételi szerződés stb.3 

 

A visszaszolgáltatások menete Romániában 

 

Románia egészen egyedülálló helyzetben van a visszaszolgáltatások 

tekintetében, hiszen az egykori kelet-európai államok közül egyedül ő nem 

tudta még befejezni ezt a folyamatot. Egy tucat tanulmány és könyv született 

a témában, melyek összehasonlítják az egyes országok visszaszolgáltatási 

mechanizmusait4 és ugyanarra a következtetésre jutnak: a politikai akarat 

                                                      
1 Markó Attila: A Mikó-per jogerős ítéletének kritikája – az indoklás ismeretében, 2015, 

http://www.markoattila.ro/?p=1147, letöltve: 2017. november 5. 
2 Kató Béla hivatalos nyilatkozata. Idézve Bakk-Dávid Tímea: Kié a Mikó: a református egyházé 

vagy a háromszéki székelyeké? Forrás: http://itthon.transindex.ro/?cikk=9751, letöltve: 2017.11.06. 
3 Pl. a mákófalvi Kós Károly által tervezett népházat a református egyházközösség 500 RON 

ellenérték és ingyenes használat fejében eladta a Polgármesteri Hivatlanak. Vö. Mákófalva 

népháza: visszaállamosítás, vagy sikeres felújítás? https://kritiq.eu/makofalva-nephaza-

visszaallamositas-vagy-sikeres-felujitas/, letöltve: 2017. november 5.  
4 Lásd: Directorate General for Internal Policies: Private properties issues following the change of 

political regime in former socialist or communist countries Albania, Bosnia and Herzegovina, 

http://www.markoattila.ro/?p=1147
http://itthon.transindex.ro/?cikk=9751
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hiánya és törvényhozási következetlenség oda vezetett, hogy közel 27 évvel a 

jogállam létrejötte után sem lehet látni a fényt az alagút végén. A 

továbbiakban a visszaszolgáltatási folyamat főbb mozzanatait kívánjuk 

összefoglalni, kiemelve a témánk szempontjából legfontosabb eseményeket. 

 Első lépést az 1991. évi 18-as törvény jelentette, amely 

visszaszolgáltatta a kommunista diktatúra alatt kollektivizált mezőgazdasági 

területeket. Az 1990–1991-es években az állam által épített tömbházak bérlői 

könnyen és olcsón tulajdonjogot vásárolhattak ezen ingatlanok fölött, amely 

kiváltotta, hogy az államosított ingatlanok bérlői is igényt tartottak hasonló 

kedvezményekre, a megkülönböztetésmentesség elvére hivatkozva. Ezeket a 

kedvezményeket az 1995. évi 112-es törvény biztosította, ami a későbbiek 

során konkurens jogcímekhez vezetett. 

 A 2001-es átfogó visszaszolgáltatási törvényig a bírósági úton történő 

visszaszolgáltatás tűnt a legjárhatóbb útnak, viszont a politikum ezt az utat 

sem kövezte ki. Azzal érveltek, köztük Ion Iliescu államelnök is, hogy a 

bíróságok nem határozhatnak visszaszolgáltatási ügyekben, ez ugyanis a 

Parlament kizárólagos hatásköre, így a bírók speciális törvény hiányában nem 

dönthetnek. A Legfelsőbb Bíróság ennek a politikai nyomásnak a hatására 

megtiltotta a további határozatok kimondását, a legfelsőbb ügyész pedig élve 

a semmisségi felfolyamodás5 (recurs în anulare) intézményével, sorra érte el 

az addigi jogerős határozatok megsemmisítését. A bírósági úton történő 

visszaigénylés kérdését, főként az Emberi Jogok Európai Bírósága 

                                                      

Bulgaria, Croatia, Romania and Serbia, European Parliament, Brussels, 2010; Societatea 

Academică Română: Restituirea proprietății: de ce a ieșit așa prost în România?, SAR Policy Brief 

no. 34, 2008; Traian-Ioan Berbecaru: Retrocedarea proprietăților în tranziție, ed. Beladi, Craiova, 

2013.  
5 A semmisségi felfolyamodás az a jogorvoslati út, mellyel a Legfelsőbb Ügyész élhet, hivatalból 

vagy az igazságügyi miniszter kérésére, polgári perekben visszavonhatatlan határozat, 

büntetőügyekben pedig jogerős határozat ellen. Polgári perekben a felfolyamodást akkor lehet 

gyakorolni, ha a bíróság átlépte hatáskörét, vagy a bíró(k) bűncselekményt követtek el az ügyel 

kapcsolatban. Lásd: 1865-ös Polgári Eljárásjogi Törvénykönyv, 330-3304-es?? cikkek. Az 

intézményt 2003-ban törölték az 58/2003-as Sürgősségi Kormányrendelettel.  
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nyomására,6 az 1998-as évi 213-as törvény oldotta meg, lehetővé téve, hogy a 

bíróságok speciális törvény hiányában is visszaszolgáltassanak ingatlanokat.7 

 Közel 10 évet kellett várni, az eredeti tulajdonosokat védő első 

rendelkezésekre. 1999-ben a kormány sürgősségi kormányrendeletet 

(93/1999) hozott a nemzeti kisebbségek közösségeihez tartozó ingatlanok 

ügyében. Ez határidőt szabott meg a kérelmek benyújtására (2006. január 25). 

Itt azonban sok kérelem elutasításra került jogfolytonossági kérdések 

tisztázatlansága miatt. Egy évvel később a 94/2000-es sürgősségi 

kormányrendelettel a kormány igyekezett felgyorsítani a felekezeteknek való 

visszaszolgáltatást. A kérelmezési határidő szintén 2006. január 25-re esett és 

összesen 14.814 kérelem érkezett be. Ezek közül kb. 4500-at sikerült 

megoldani 2010-re. Az adminisztrációs személyzet elégtelenségén túl, 

hatalmas nehézséget jelent a tulajdonosi minőséget bizonyító dokumentáció 

előállítása és az ingatlanok átalakításával járó jogi problémák megoldása.8  

 Legátfogóbb törvény a visszaszolgáltatási kérdésben, a 2001-es évi 10. 

törvény az 1945. május 6. - 1989. december 22. között jogtalanul elkobzott 

ingatlanok jogállásáról, amely ezúttal az Európai Bizottság nyomására került 

elfogadásra. Románia ugyanis ekkor már elkezdte a tárgyalásokat az Európai 

Unióhoz való csatlakozásról. Ez a törvény széles körben teszi lehetővé a 

visszaigénylést,9 úgy természetes-, mind jogi személyeknek, állampolgársági 

hovatartozástól függetlenül, megjelöli a követendő eljárást, attól függően, 

hogy helyi vagy központi intézmény használja az adott ingatlant,10 

törvényesíti a természetben való visszaszolgáltatás alapelvét, valamint 5 évig 

                                                      
6 Lásd: Brumărescu v. Románia, Emberi Jogok Európai Bírósága, 1999. október 28.-i ítélete.  
7 Societatea Academică Română 2008, i.m., 4.   
8 Berbecaru, Traian-Ioan: Retrocedarea prorietăților în tranziție, Editura Beladi, Craiova, 2013, 

198-201. 
9 10/2001-es Törvény 2. cikk. Azok az ingatlanok képzik e törvény tárgyát, amelyek 

vagyonelkobzás, ajándékozások, méltányos ellenérték nélkül, jogcím nélkül kerültek az államhoz, 

egyéni vagy termelői tulajdonok, bankok, bányák, szállítási és haszongépjárművek, amelyek egy 

ingatlanhoz tartoznak. 
10 10/2001-es Törvény 21. cikk. 
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biztosítja a bérlők jogait.11 Amennyiben egy ingatlan nem szolgáltatható 

vissza természetben, a jogosult kártérítést kap az ingatlan piaci árán.  

A törvény nem szabályozza viszont a bérlőknek eladott ingatlanok 

helyzetét, valamint a tulajdonossá előlépett bérlő és az eredeti tulajdonos 

közötti jogcímek kérdését. A konkurens jogcímek fölött minden esetben a 

bíróságnak kellett döntenie, ami újabb megterhelést jelentett mind a feleknek, 

mind az igazságszolgáltatási rendszernek.12 A helyzetet csak 2009-ben 

oldották fel véglegesen, a 2009-es évi 1. törvénnyel, mely által módosították 

a 10/2001-es törvényt s melynek értelmében a 95’-ös törvény hatálya alatt 

megvásárolt ingatlanokat nem lehet természetben visszaszolgáltatni, csak 

kárpótlás adható.  

 A 10/2001-es törvényt elfogadása után számtalanszor módosították,13 

ez pedig az amúgy sem egyszerű kérdést, még komplexebbé tette.14 Fontosabb 

változtatásokat hozott a 247/2005 törvény, ami új kártérítési módokat hozott 

be. Az eddigi pénzbeli kártérítés mellett lehetővé tette a más jószágokkal, az 

állami szolgáltatások és adókedvezmények által való kártérítést vagy ezek 

kombinációját. Ha az igénylő a pénzbeli kifizetés mellett dönt, vagy 

készpénzben, vagy az erre a célra létrehozott Tulajdoni Alapból kap részvényt, 

amit majd értékesíthet (2011 óta a tőzsdén is). Létrejön az Országos Tulajdon-

visszaszolgáltatási Ügynökség (Autoritatea Națională Pentru Restituirea 

Proprietății), amely illetékes a kárpótlás értékének meghatározásában. Ezek 

után a helyi visszaszolgáltató bizottságok csak azt állapítják meg, hogy valaki 

jogosult vagy sem kártérítést kapni.15 

                                                      
11 10/2001-es Törvény 5. cikk. 
12 Societatea Academică Română 2008, i.m., 5.   
13 209/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet; 263/2006-os Törvény, 74/2007-es Törvény, 

247/2005-ös Törvény; 265/2006-os Törvény; 302/2009-es Törvény; 187/2012-es Törvény; 

165/2013-as Törvény, 135/2014-es Törvény. 
14 A jogi rendelkezések komplexitása és az eszközölt változtatások a joggyakorlat 

kiszámíthatatlanságába fordult át és egy általános jogi bizonytalansághoz vezetett. Vö. Viaşu v. 

Románia, Emberi Jogok Európai Bírósága, 2008. december 9.-i határozata.  
15 Directorate General for Internal Policies 2010, i.m., 105-106. 
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 A visszaszolgáltatások romániai történetének utolsó nagy 

fordulópontját az Atanasiu v. Románia pilot határozat jelenti, amelynek 

kiváltó oka, hogy Románia nem fogadott el semmilyen hathatós megoldást a 

visszaszolgáltatások tekintetében, holott rengeteg kérelem érkezett a 

strasbourgi bírósághoz ez ügyben. E határozat két fontos tényt rögzít: (1) 

Románia megszegi a magántulajdon védelméről szóló I. Jegyzőkönyv, 1. 

cikkében foglaltakat azáltal, hogy nem szolgáltatja vissza a törvényben előírt 

tulajdonokat, illetve a jogosultak nem tudják, hogy mikor kapják vissza 

tulajdonaikat; (2) sérül a tisztességes tárgyaláshoz való jog is azzal, hogy a 

helyi visszaszolgáltató bizottságok elhúzzák a döntés meghozatalát, így 

mindaddig a jogosultak nem fordulhatnak a bíróságokhoz. A határozat 

jelentősége abban áll, hogy megjelöli azokat a jogi és intézményi hibákat,16 

amelyeken javítani kellene és a lehetséges megoldásokat17 is megjelöli.18 Ezen 

javaslatok közül legvitatottabb a kártérítések felső értékhatárának 

megszabása, hisz különbséget jelentene a határozat előtti kártérítettek és a 

később kártérítettek között. Ennek ellenére a bíróság idézi a Lengyelország 

ellen hozott hasonló pilot határozatot,19 melynek hatására bevezették a 

plafonösszegeket, s amit a bíróság, és az Európa Tanács is pozitívan értékelt. 

 

Törvény a visszaszolgáltatások befejezéséről. A visszaállamosítás 

törvényesítése? 

 

Az Atanasiu v. Románia pilot határozat nem maradt hatások nélkül. 18 

hónapos határidőt szabott meg a helyzet javítására, amelyet bár egy 

                                                      
16 A bíróság a következő hibákat kifogásolta: nincs kötelező határidő melyen belül egy ügyet, vagy 

egy bizonyos stádiumot meg kellene oldani; a Tulajdon Alap nem lett bejegyezve a tőzsdére; 

késedelmek a kifizetésekben; emberi erőforráshiány, ügyek véletlenszerű elbírálása, amely sokszor 

korrupcióba torkollik; a jogi bizonytalanság miatt kialakult nem egységes joggyakorlat.  
17 Pl. kötelező határidők kitűzése, átlátható visszaszolgáltatási rendszer, kifizetések hosszabb időre 

való eltolása, kártérítések felső értékhatárának megszabása.  
18 Andrei Popovici: Viitoarea reforma a restituirii proprietăților. Policy Memo 23. 2011, 7. 
19 Broniowksi v. Lengyelország, Emberi Jogok Európai Bírósága, 2004. június 22.-i határozata. 
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alkalommal meghosszabbítottak, 2013. május 16-án megszületett a 2013-as 

évi 165-ös törvény a visszaszolgáltatási folyamat befejezéséről.20  

 E törvény 1. cikke ismét a természetbeni visszaszolgáltatást tekinti 

főszabálynak. Ha viszont ez nem lehetséges, egyenértékben meghatározzák az 

ingatlan árát. E tekintetben pedig egy új metódust vezet be a törvény. Az 

eddigi piaci ár helyett a közjegyzői nyilvántartásban szereplő keretértékek 

alapján (21. cikk, (5) és (6) bek.), bizonyos pontokat kapnak a jogosultak, amit 

az erre a célra létrehozott Állami Földalapnál lehet beváltani (20. cikk). Valódi 

lépéseket tettek a folyamat befejezésére: előírták a helyi bizottságoknak 

nyilvántartás készítését 180 napon belül (6. cikk.), valamint a folyó ügyek 

központosítását 120 napon belül (8. cikk.). A folyó ügyek befejezésére 60, 

illetve 36 (termőföldek) hónapos határidőt szabtak meg (34. cikk.). Ami 

ezeknél is fontosabb, hogy 90 napos jogvesztő határidőt határoztak meg 

minden kérés előterjesztésének (32. cikk.). A 4. cikk ugyanakkor előírja, hogy 

a törvény minden eddig megkezdett kérelemre alkalmazható.  

 Tanulmányunk szempontjából mégis legfontosabb rendelkezés a 

törvény 20. cikkének (5). bekezdése, ami kimondja, hogy azok a földterületek, 

amelyeket 2016. január 1-ig nem szolgáltattak vissza, de lege, visszakerülnek 

az Állami Földalapba és az addig kiutalt pontok értékesítésére szolgál. Ez az 

Állami Földalap tulajdonképpen az eddig nem visszaszolgáltatott területekből 

és az állam magánvagyonából kiutalt földterületekből áll. Ennek kapcsán nem 

tudjuk nem észrevenni, ahogy azt már több politikai párt, köztük az RMDSZ 

is észrevette, hogy itt egy burkolt visszaállamosításról lehet szó.21 A kormány 

felismerve, hogy a folyamat befejezése lehetetlen az előre kitűzött 2016-os 

határidőig, sürgősségi kormányrendelet által előbb 2017-ig,22 majd többek 

                                                      
20 Kihirdetve Románia Hivatalos Közlönye, 2013. május 13-i 278. számában.  
21 Forrás: http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/tanczos-barna-reszmegoldas-az-egy-eves-hatarido-

a-fold-visszaszolgaltatasok-eseteben-fogadjak-el-az-rmdsz-erre-vonatkozo-torvenytervezetet,  

letöltve: 2017.11. 07. 
22 66/2015-ös Sürgősségi Kormányrendelet. 

http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/tanczos-barna-reszmegoldas-az-egy-eves-hatarido-a-fold-visszaszolgaltatasok-eseteben-fogadjak-el-az-rmdsz-erre-vonatkozo-torvenytervezetet
http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/tanczos-barna-reszmegoldas-az-egy-eves-hatarido-a-fold-visszaszolgaltatasok-eseteben-fogadjak-el-az-rmdsz-erre-vonatkozo-torvenytervezetet
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között az RMDSZ kérésére 2018. január 1-ig hosszabbították meg a 

határidőket. Ezek a részmegoldások azonban, ismerve a folyamatok 

lassúságát, még mindig nem zárják ki a visszaállamosítás valós veszélyét. A 

törvény ellen több alkotmányellenességi kifogást is benyújtottak. Így az 

Alkotmánybíróság 2017. január 31-ei 44. számú határozatában 

alkotmányellenesnek nyilvánította a törvény azon rendelkezéseit, amely akkor 

már 2018-ig írta elő a folyamatok befejezését és értelemszerűen az állam 

tulajdonába levő tulajdonátszállást. Erre a határozatra is alapozva az RMDSZ 

törvénytervezetet nyújtott be a parlamentnek, melyben előbb 2025-ig kérte a 

határidők újbóli módosítását, majd a bizottsági munkák során a határidők 

teljes eltörlését kérték.23 A 2017. évi 111-es törvény24 eltörölte a határidőkről 

szóló rendelkezéseket is, így a törvény általi visszaállamosítás lehetősége is 

megszűnt.  

 

Miért alakult így a visszaszolgáltatás? Konklúziók 

 

Bár egyes okok a visszaszolgáltatásokkal kapcsolatban már a 

leglaikusabbaknak is szemet szúrnak, láthatjuk, hogy egy igen komplex 

folyamattal van dolgunk, amely Európában egyedülálló módon25 még mindig 

nem fejeződött be, s ami minden nap tartogathat meglepetéseket. 

Mindeközben a 2010-es pilot határozatig Romániának volt a strasbourgi 

bíróság előtt a legtöbb panasza a visszaszolgáltatások kapcsán és az 1. 

Jegyzőkönyv 1. cikkének megszegéséért Törökország és Oroszország mögött 

dobogós helyen járunk.26  

                                                      
23Forrás: http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/rmdsz-elso-hazkent-fogadta-el-a-szenatus-a-jogtala 

nul-elvett-foldek-visszaallamositasat-megakadalyozo-torvenytervezetunket, letöltve: 2017.11.07. 
24 Kihirdetve Románia Hivatalos Közlönye, 2017. május 26-i 399. számában.  
25 Societatea Academică Română 2008, i.m., 2-3.   
26 „Violation by Article and by States (1959-2016)”. Forrás: http://www.echr.coe.int/Documents/ 

Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf, letöltve: 2017.11. 08. 

http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/rmdsz-elso-hazkent-fogadta-el-a-szenatus-a-jogtala%20nul-elvett-foldek-visszaallamositasat-megakadalyozo-torvenytervezetunket
http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/rmdsz-elso-hazkent-fogadta-el-a-szenatus-a-jogtala%20nul-elvett-foldek-visszaallamositasat-megakadalyozo-torvenytervezetunket
http://www.echr.coe.int/Documents/%20Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/%20Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf


III. Fiatalok a jogvédelem területén 

140 

 

 A problémák összefoglalásának elemzésében az írott források mellett 

Bányai József, kolozsvári ügyvéddel való interjúnkból is merítünk, aki bár 

pontos statisztikai adattal nem szolgálhatott, de 40-70 visszaszolgáltatási 

perben vett részt ügyvédként. Meglátása szerint a visszaszolgáltatási folyamat 

rossz működésének egyik legfőbb oka, hogy sem az első törvények 

megalkotása előtt, sem a későbbiek során nem készült semmilyen 

hatástanulmány.27 Sokszor hallhattuk magyarázatként, hogy „a rendszer nem 

készült fel”, „nem számítottak ilyen mennyiségű kérelemre”. Mindezek 

kiküszöbölésében határozottan tudott volna segíteni egy ilyen előzetes 

vizsgálat, amely felmérte volna a visszaszolgáltatásra váró javakat és azok 

körét, akik kérelemmel élhetnek.  

Másik fontos pont a politikai érdekekben keresendők. A poszt-

kommunista mentalitásból sokan szerettek volna hasznot húzni az egész 

történetből és sokaknak sikerült is. Főként az 1995-ös törvény született 

határozottan a politikum érdekeinek védelmében, hiszen sokan aprópénzért 

vásárolták meg az általuk használt állami protokoll-lakásokat.28  

Véleménye szerint az egész visszaszolgáltatási jogalkotásban nincs 

nagy kihívás, viszonylag egyszerűek, érthetőek a törvények, csupán a 

koncepció nem világos. Az inkompetencia úgy a törvényhozásban, mint a 

jogalkalmazásban jelen van. Nagy problémát lát a végrehajtó 

intézményekben, mindennapos a korrupcióban, a részrehajlásban és abban, 

hogy maga a törvény ad lehetőséget visszaélésekre. Példaként lehet említeni 

a 4. cikk rendelkezéseit, ami lehetővé teszi a törvény visszaható hatályát 

polgári ügyekben is. Volt rá példa, hogy a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék 

jogerős ítélőtáblai döntésekben foglalt kártérítési összegeket változtatott meg 

azzal az érveléssel, hogy azokra már alkalmazandó a 2013-as törvény, így nem 

a piaci ár, hanem az új törvény által bevezetett pontrendszer a mérvadó. Bár 

                                                      
27 Hasonló véleményért lásd: Andrei Popovici (2011), i.m., 14. 
28 Societatea Academică Română 2008, i.m., 4.   
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mindez alkotmányossági kérdéseket is felvet, valódi melegágya az intézményi 

visszaéléseknek, hiszen a piaci ár nagyobb mértékű kártérítést biztosított. 

A 2013-as törvénnyel kapcsolatban, melyről a törvénymódosítási 

vitákon kívül nincs szakmai állásfoglalás, elmondta, hogy önmagában nem 

rossz elképzelés, viszont az előzmények miatt nem lehet jó megoldás. Az 

eddig történtek annyira eltérítették a folyamatot eredeti szándékától, hogy azt 

már utólag nem lehet megfelelően helyrehozni. Bár lezártnak tekintheti a 

folyamatot, mégsem lehet a célját beteljesíteni, vagyis visszaadni minden 

kérelmezőnek azt, amit jogtalanul elvettek. A konkrét eseteket nézve, 

mindenkire nézve nem tud kielégítő lenni.  

Hiányzik továbbá a valós politikai akarat. Bár a 2013-as törvény 

deklarált célja a folyamat befejezése, de ez törvényhozási következetlenséggel 

társul. Példaként említhetjük, a fentebb említett határidők esetét. Az egész ügy 

lezárulhatott volna, ha tartják magukat a jogvesztő határidőhöz (90 nap), 

hiszen ez jogbiztonsági és közérdeki megfontolások miatt teljesen védhető 

megoldás lett volna. A határidők eltörlése, egyéni érdekeket nézve pozitívnak 

mondható, hiszen így tovább reménykedhetnek azok, akik a határidőket 

elmulasztva nyújtották be a kérelmüket, viszont így még tovább nyúlik a 

folyamat.  

Általános következtetésként levonhatjuk azt, hogy mára már a 

kitartáson múlik egy-egy ügy megoldása, annak úgy anyagi, mint emberi 

vetületeivel. Még most sincs 27 évvel a kommunizmus bukása után egységes 

akarat a folyamat befejezése iránt, ami megnyilvánul a tucatnyi törvényben és 

azok folyamatos változtatásában is. Az hogy mikor lesz vége az egésznek, azt 

egyelőre megbecsülni sem lehet, ugyanakkor az világosan látszik, hogy a 

legfrissebb átfogó törvény (165/2013) sem képes a kérdést megnyugtatóan 

rendezni. 
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Esettanulmány: visszaállamosítások két konkrét esetének vizsgálata 

 

Ahogy láttuk a visszaállamosítás, mint fogalom, inkább egy tényt jelöl, mint 

egy puszta jogi folyamatot, így általános megítélést csakis a konkrét esetekből 

származó megállapítások útján lehet levonni. Nagyon sok esettel találkozunk, 

ahol felmerül valamilyen formában a visszaállamosítás kérdése. 

Esettanulmányunkban két olyan történést fogunk azonban megvizsgálni, 

amelynek megítélése ebben a kérdésben általánosságban véve egyhangú, 

vagyis visszaállamosítást látnak bennük. Elsőként a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégium ügyét fogjuk elemezni, majd a rá kísértetiesen 

hasonlító, jelen pillanatban visszaállamosítással fenyegetett vásárhelyi 

Katolikus Líceum ügyét. Mindkét esetben vizsgálni fogjuk a tulajdoni kérdést 

érintő jogi problémákat, a visszaszolgáltatások menetét, majd az újbóli állami 

tulajdonba vétel mozzanatait vagy annak lehetőségeit.  

 Bár mindkét ügy erősen mediatizált, sok lényeges, főleg jogi 

jelentőségű dokumentum nem publikus. Annak érdekében, hogy az elemzések 

lényeges jogi kérdésekkel is tudjanak foglalkozni, a Bányai József 

ügyvédúrral való interjúm során részletesen kitértünk a Székely Mikó 

Kollégium ügyére is. A vásárhelyi katolikus líceum ügyében megkerestem az 

Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány Igazgatótanácsának elnökét, Dr. 

Holló László egyetemi előadótanárt. Az általuk elmondott információkat, 

amelyeket más formában nem találtunk, az interjúkra való hivatkozással 

jelöljük.  

 

A Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása 

 

Magyar közösségekben a Székely Mikó Kollégium épületének 

visszaszolgáltatása körül kialakult huzavona volt az első olyan eset, amikor 

valós visszaállamosításról beszélhettünk. A büntetőperig elfajuló ügy nagy 
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médiavisszhangot keltett, egyházi és világi elöljárók, a politikum, a magyar 

állam is nyíltan állást foglalt, még egy saját weboldalt is létrehoztak, 

www.13020.ro néven, amelyet az ügyben megnyitott büntetőjogi dosszié 

számáról neveztek el.  

A történet ott kezdődik, hogy 2000-ben az Erdélyi Református 

Egyházkerület a helyi visszaszolgáltató bizottságtól visszakapta a Székely 

Mikó Kollégium épületét. Ezután elkezdték az iskolához tartozó épületek 

feltérképezését és azok visszaszolgáltatására új kérelmet adtak be, amiket 

szintén meg is nyertek. 2002-ben sikerült is az ingatlanokat telekkönyveztetni.  

2002-ben azonban két magyar család, a Benedek és Fehér család pert 

indítottak a református egyház és az önkormányzat ellen, azzal az indokkal, 

hogy a református egyház soha nem volt az épületek tulajdonosa. Tették ezt 

azért, mert ők is az 112/1995-ös törvény kedvezményezettjeiként, mint bérlő, 

készpénzen (habár jóval a valós ár alatt) vásárolták meg ezeket az 

ingatlanokat. Érvként főként azt hozták fel, hogy a Mikó, mint külön entitás 

létezett, az épületet közadakozásból, állami és önkormányzati 

finanszírozásból építették, nem pedig a református egyház építette, ahogy ezt 

állítják. Érvelésükben fontos pont az, hogy a telekkönyvben tulajdonosként 

nem az egyház szerepel, hanem a Mikó.29 Másrészt hangot adtak annak is, 

saját levéltári kutatásuk eredményeként, hogy a Mikót nem 1948-ban, hanem 

csak 1971-ben államosíttták, amikor az már nem tudta saját magát fenntartani 

és saját maga kérte az államosítást, hogy állami támogatást kaphasson.30 Ha 

ezt az érvelést nem fogadná el a bíróság még úgy is ott van a tény, hogy az 

1977-es földrengés annyira megrongálta az épületegyüttest, hogy komoly 

felújításra volt szükség. A 10/2001-es törvény ugyanis kimondja, ha az állam 

az alapeszköz jelenlegi értékének kétharmadát beruházta az államosítási 

                                                      
29 Forrás: A 13020-as dosszié, a per, elérhető: http://www.13020.ro/page/a-13020-as-dosszie-a-per, 

letöltve: 2017. november 10.; Bakk-Dávid Tímea: Kié a Mikó: a református egyházé vagy a 

háromszéki székelyeké?, i.m. 
30 Akkoriban a romám állam nem ruházhatott be olyan ingatlanba, ami nem volt saját tulajdona. 
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időszak alatt, akkor az eredeti tulajdonost az ingatlan nem illeti meg. 

Jogszabályi rendellenességre is hivatkoztak, mivel az ingatlant a 83/1999-es 

sürgősségi kormányrendelet értelmében szolgáltatták vissza, holott Octav 

Cozmânca közigazgatási miniszter is átiratban jelezte, hogy a 10/2001-es 

törvény szerint kellett volna visszaszolgáltatni.  

 Felperesi részről is egy sor érvet lehetett felhozni. Egyrészt ott volt a 

telekkönyvi kivonat, ami egy megjegyzésben igazolta, hogy a Mikó 

Kollégium a református egyház tulajdona. Másrészt dokumentumokat hoznak 

fel annak bizonyítására, hogy a Mikó valóban a református egyházé volt, ő 

működtette és ő is építette. Ott volt a 176/1948-as államosítási törvény, amely 

azt írta, hogy a „Ref. Egyh. sepsiszentgyörgyi református fiúiskolája” átmegy 

állami tulajdonba, vagy az 1938-as román tanügyminiszter által kiállított 

működési engedély, amely úgy említi az Ev. Ref. Székely Mikó Református 

Kollégium, mint az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdona. Ezen kívül 

volt fennmaradt munkaszerződés is, mely szintén tulajdonos és 

adminisztrátori minőségben jelöli meg az egyházat, illetve a Nemzeti Bank 

számára kiadott igazolás is, mely szerint nem a Mikó rendelkezik jogi 

személyiséggel, hanem az Erdélyi Református Püspökség. 

 A polgári peres eljárás egészen 2006-ig húzódott, ami végül jogerősen 

kimondta, hogy az épületegyüttes a református egyház tulajdona. Erre 

válaszként 2007-ben a Korrupció Ellenes Ügyészségnél feljelentést tett a két 

család egyrészt a visszaszolgáltatási jegyzőkönyvet aláíró három személy 

ellen (Markó Attila, Marosán Tamás, Silviu Clim) hivatali visszaélés 

vádjával, emellett a telekkönyvi hivatal dolgozóit okirathamisításért, illetve 

két egyházi képviselőt is megvádoltak. Utóbbiak esetében a bűncselekmények 

elévültek, így a visszaszolgáltató bizottság 3 tagja ellen bűnvádi eljárást 

indítottak, melynek eredményeként, 2012-ben Markó Attilát és Marosán 

Tamást 3 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, míg a bizottság harmadik 

tagja 3 év felfüggesztett szabadságvesztést kapott alapfokon, amelyet a 
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jogerős bírói határozat mindhárom elítélt esetében felfüggesztett 

szabadságvesztésre módosított (2014). A büntető perben hozott ítélet 

hatásaként eltörölték a visszaszolgáltatást kimondó határozatot is, így az 

épületegyüttes a sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonába ment 

át/vissza.31  

 

Az ügy(ek) értékelése 

 

Legelső megállapítás, amit tennünk kell a tényállással kapcsolatban, hogy a 

polgári per és a büntető per elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A hivatali 

visszaélés vádját ugyanis arra alapozták, hogy nem a jogos tulajdonosnak lett 

visszaszolgáltatva az ingatlan. Így előbb azt kellene eldönteni, hogy ki az 

iskola valódi tulajdonosa és csak azután lehet eldönteni, hogy van-e vagy 

nincs hivatali visszaélés.32 

 A büntető perben hozott alapfokú ítélet indokolása egy teljesen más 

aspektusát ragadta meg az ügynek. Azt kifogásolja az elítéltek kárára, hogy 

azok figyelmen kívül hagyták a közigazgatási minisztériumtól kapott átiratban 

foglaltakat, miszerint nem a 83/1999-es kormányrendelet, hanem a 10/2001-

es törvény szerint kellene, hogy eljárjanak. Ennek az átiratnak csupán az a 

célja, hogy elkerülje az esetleges ingatlanazonosítási hibákat. Ezzel szemben 

a jogerős határozat indokolásában még tovább ment a bíró és azt állapította 

meg, hogy a bizottság tagjai annak tudatában adtak ki egy visszaszolgáltatási 

jegyzőkönyvet, hogy nem kaptak megerősítést a közigazgatási 

minisztériumtól (a megerősítés szükségszerűségét valóban előírja a 83/1999-

es törvény). Ez viszont téves megállapítás, mert a jegyzőkönyvet azután 

állították ki, hogy megérkezett a minisztérium válasza. Ezzel az érveléssel a 

                                                      
31 Forrás: A 13020-as dosszié, i.m. 
32 Bányai Józseffel készített interjú; Markó Attila: A Mikó-per jogerős ítéletének kritikája – az 

indoklás ismeretében Forrás: http://www.markoattila.ro/?p=1147 , letöltve: 2017.11.12. 



III. Fiatalok a jogvédelem területén 

146 

 

bíróság egy olyan elemet hoz be, ami nem szerepelt a vádiratban, így 

meglepetésként érte a vádlottakat, akiknek nem volt lehetőségük saját 

álláspontjuk ismertetésére, így pedig sérült a védelemhez való alkotmányos 

joguk.33 

  A büntető perben hozott ítélet értékelésénél továbbá nem mehetünk el 

a nyomozási szakaszban és a tárgyalás alatt elkövetett eljárási hibák mellett 

sem. Egyrészt, a vádiratban a két magyar gyanúsított személyi adatai mellett 

megjelöli az ügyész azok nemzetiségét is,34 a magyart.35 Az ítélet fényében, 

valóban fontos információnak tűnik, hiszen a két magyar elítélt alapfokon 

letöltendő börtönbüntetést kapott, míg az ugyanazzal a bűncselekménnyel 

vádolt román nemzetiségű elítélt csak felfüggesztett börtönbüntetést. Ilyen 

körülmények között költői marad csak a kérdés, hogy objektív és részlehajlás-

mentes volt-e a bíráskodás? 

A másik jelentős hiba a vádlottak által az alapfokú tárgyalás alkalmával 

emelt kifogás, mely szerint a tulajdonos létének megállapítása nélkül nem 

lehet érdemben tárgyani az ügyet. Ezt a kifogást a bíró elfogadta és 

kijelentette, hogy tudomásul veszi a korábbi jogerős döntéseket, melyekben 

egyértelműen megállapították az egyház tulajdonjogát. Időközben az illető 

bírónő szülési szabadságra ment, s a helyét átvevő bíró már nem vette 

figyelembe ezt az elfogadott kifogást. Az eredményt a fent említett jogerős 

bírói határozat tükrözi.36  

A Székely Mikó Kollégiumhoz tartozó épületegyüttes tulajdonjogi 

kérdései (polgári per) legalább annyira összetettek, és az állami szerveknek 

legalább annyi érdektelenség és eljárási szabálytalanság róható fel, mint a 

büntető per esetében. A bíróságok nem hajlandók mélyebb, történelmi 

alapokon nyugvó vizsgálatokat végrehajtani a tulajdonjogi kérdésben. A 

                                                      
33 Markó Attila: A Mikó-per jogerős ítéletének kritikája, i.m. 
34 Habár ezt a büntető eljárásjog szerint nem kell megjelölni. 
35 Bányai Józseffel készített interjú. 
36 Markó Attila: A Mikó-per jogerős ítéletének kritikája, i.m. 
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kiolvasható fő irányvonal inkább az, hogy 20–21. századi jogi koncepciókat 

akarnak ráerőltetni korábbi korok jogintézményeire. Ilyen például, a jelen 

ügyben is lényeges telekkönyv kérdése, ahol azon túl, hogy valóban felróható 

egy hatáskörtúllépés a telekkönyvi kivonatot kiadó személyzet számára,37 

világosan rögzíti, hogy a tulajdonos a Mikó Kollégium. A telekkönyvbe való 

bejegyzés idejében, a bejegyzés más szabályokat követett. Sokkal egyszerűbb, 

sokkal kevesebb formai szabály mentén történt, alapvetően pedig azt a 

személyt vagy entitást jegyezték be, aki ténylegesen abban az épületben 

működött, aki az épületet használta. Így jegyeztek be iskolákat, alapokat. 

Azonban sem akkor, se ma nem kérdés, hogy a kollégium a református egyház 

szárnyai alatt működik.  

Ide kapcsolódik egy másik lényeges kérdés is, mégpedig a jogutódlás 

kérdése. Az egyházi szabályok szerint minden a református egyházon belül 

van, így egyetlen jogos követelő csakis az Erdélyi Református Egyházkerület 

lehet, melyről jogerős bírósági döntés is született. Ez az abszolút igazság 

mégis megkérdőjeleződik néhány esetben, amikor is az Erdélyi Református 

Egyházkerület egy-egy helyi református egyházközösséggel ellenben indított 

pert, szintén tulajdonjogi kérdésben. Az ilyen jellegű történéseket, nyilván 

lehet magyarázni és meg is teszi mindkét fél. Viszont esetünkben lényegesebb, 

hogy jogerős bírósági határozat van az épület hovatartozásáról, így a 

jogbiztonság az, ami döntő érv kellene, hogy legyen a református egyház 

mellett.38  

 A Mikó-ügy összességében véve veszélyes precedenst teremthet, 

hiszen ami itt megtörtént, egyértelműen megtörténhet az egyháznak 

visszaszolgáltatott többi ingatlan esetében is. Egy bizonyos, a román állam 

nem képes szavatolni saját törvényeit és az ezek tekintetében hozott jogerős 

határozatokat, hiszen egy nem túl későn elindított büntetőperrel bármikor felül 

                                                      
37 A telekkönyv nem tartalmaz a tulajdonjoggal kapcsolatos magyarázatokat.  
38 Bányai Józseffel készített interjú. 
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lehet azt írni. Ahogy láthattuk, nem szükséges a bűnösség érdemi bizonyítása 

sem, a jogi csűrés-csavarás bármikor megfelelő eszköznek bizonyul. 

Következtetésünk nem hagyhatja ki azon megállapítást, mely szerint jelen 

esetben a döntés utasítást teljesít, ennek érdekében pedig minden legálisnak 

tűnő eszközt felhasznál.39 Az ügy kapcsán szépen figyelemmel követhető a 

„fű alatti sovinizmus”, és a fontos ügyekben a kisebbségekre való nagy 

odafigyelés, amely ilyen eredményeket szül.40 

Ami a jövőt illeti, reményeink szerint a Mikó-ügy nem áll meg itt, 

hiszen az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé terjesztették. Ha a 

strasbourgi bíróság helyt ad a kérésnek a román bíróságok előtt rendkívüli 

perújítás keretében lehetséges a büntető per megváltoztatása. Amennyiben ez 

megtörténik, a református egyház újra kérheti az ingatlanok 

visszaszolgáltatását. Van tehát még némi esély a törvény által szavatolt célok 

beteljesítésére, mely szerint a jogtalanul elvett ingatlanokat vissza kell 

szolgáltatni azoknak, akiké volt.  

 

A marosvásárhelyi katolikus iskola 

 

A marosvásárhelyi katolikus iskola épületének esete nagyban hasonlít a Mikó- 

ügyre, hiszen itt is egy felekezeti, magyar iskoláról van szó, itt is indítottak 

büntető eljárást a visszaszolgáltató bizottság tagjai ellen és a végső cél itt is az 

lenne, hogy az önkormányzat, vagyis az állam legyen az ingatlan tulajdonosa. 

A hasonlóságok mellett legalább annyi különbség is van, hiszen ez utóbbi 

esetében az épület kérdése közvetlen kapcsolatban áll, magának az iskolának, 

mint intézmény kérdésével, az „ellenlábasok” táborát pedig nem 

magánszemély, hanem maga az önkormányzat alkotja. Mivel a téma 

szempontjából csak az ingatlan kérdése a lényeges, elemzésünkben nem 

                                                      
39 Markó Attila: A Mikó-per jogerős ítéletének kritikája, i.m. 
40 Bányai Józseffel készített interjú. 
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térünk ki az iskola megalapítását övező közigazgatási eljárásokra, sem az 

abban indított bűnvádi eljárásra.  

Az ügyben vita tárgyát képező ingatlan az egykori II. Rákóczi Ferenc 

Római Katolikus Gimnázium épülete, amelyet 1903 és 1905 között építtetett 

és működtetett az Erdélyi Római-Katolikus Státus.41 Ebben az ingatlanban 

működik jelenleg a román nyelvű „Unirea” gimnázium és a lét-nemlét között 

ingadozó Római Katolikus Líceum. Ezt az ingatlant a Gyulafehérvári Római-

Katolikus Érsekség kérte és kapta vissza 2004-ben, amelyet azonnal 

megtámadott a polgármester. 2005-ben a Legfőbb Ítélő és Semmitőszék 

december 9-i 2874-es határozatában jogerősen megerősítette a 

visszaszolgáltatási bizottság döntését.42 

2005-ben egy, a csíkszeredai bíróság által 2001-ben kimondott 

határozat kimondta, hogy a jelenlegi Gyulafehérvári Római-Katolikus Érseki 

Tanács, az nem más, mint az Gyulafehérvári Latin Rítusú Katolikus 

Egyházmegyei Tanács jogi személy jogutódja, s mely mint olyan, az Erdélyi 

Római Katolikus Státusból alakult át a Szentszék és a Román Kormány között 

kötött 1932-es egyezmény nyomán.43 Az egyezmény tulajdonképpen a 

Szentszék és a román kormány között 1927-ben megkötött Konkordátumnak 

a Státust érintő magyarázata. E határozat nyomán újraalapítják a Erdélyi 

Római Katolikus Státust, mint alapítványt, amely ügyintézésbe veszi többek 

közt a szóban forgó épületegyüttest.  

2008-ban a Státus bérleti szerződést köt a Marosvásárhelyi 

Önkormányzattal, aki vállalja, hogy bérleti díjként felújítja az épületet és 

                                                      
41 Az Erdélyi Római-Katolikus Státus Erdélyben működő laikusokból és klerikusokból álló 

autonóm intézmény, amely 1712-ben jött létre, az 1568-as erdélyi a vallásbéke után, hogy a vezető 

(püspök) nélkül maradt és megtűrt katolikus közösségek vallásgyakorlását biztosítsa. Vö. Holló 

László, A világiak által „vezetett” egyházmegye, I. kötet, Kolozsvári Egyetemi kiadó, 2009, 64-66. 
42 Szucher Ervin: Lebegtetik a visszaállamosítást. Meginoghat a talaj a vásárhelyi katolikus iskola 

épülete alatt. Forrás: https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lebegtetik-a-visszaallamositast-meginoghat-

a-talaj-a-vasarhelyi-katolikus-iskola-epulete-alatt, letöltve: 2017.11.13.  
43 Lásd: https://www.clujust.ro/retrocedarile-romano-catolice-au-la-baza-o-sentinta-blat-data-la-

miercu rea-ciuc, letöltve: 2017.11.13.  

https://www.clujust.ro/retrocedarile-romano-catolice-au-la-baza-o-sentinta-blat-data-la-miercu%20rea-ciuc
https://www.clujust.ro/retrocedarile-romano-catolice-au-la-baza-o-sentinta-blat-data-la-miercu%20rea-ciuc
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működteti azt, cserébe pedig az épületben működtetheti az Unirea 

gimnáziumot. Ezt a szerződést egy alkalommal megújították, melyben 

felmondási záradékként szerepel a Római Katolikus Líceum törvényes 

megalapítása. Ez a mozzanat azonban mindmáig nem történt meg, így a Státus 

bejelentette a szerződés felmondását. Az önkormányzat úgy vélekedett, hogy 

ők teljesítették a szerződésben foglaltakat, így tovább él a szerződés.44 

Ezek a történések általános elégedetlenséget váltottak ki mind a két fél 

részéről, a lavinát viszont Marius Pașcan (képviselő a Népi Mozgalom Párt 

színeiben) indította el, aki hivatali visszaélés gyanújával a Korrupcióellenes 

Ügyészségnél büntető feljelentést tett a visszaszolgáltató bizottság ellen. 

Onnan azt a választ kapta, hogy bár feltételezhető, („există indicii”) hogy nem 

jogszerűen szolgáltatta vissza a bizottság az ingatlant, a bűncselekmény 

elévült, így további lépés nem tehető az ügyben. Erre az információra 

felbuzdulva a politikus felszólította a város vezetőségét és a prefektust, hogy 

tegyék meg a szükséges lépéseket, ugyanis az épület soha nem volt a katolikus 

egyház tulajdona. A prefektus erre reagálva azonnal véleményt kért a 

belügyminisztériumtól. A belügyminisztérium jogászai a megkeresésre 

pontba szedték, hogy mit is lehetne lépni az ügyben. 45 

Érvelésükben az áll, hogy bár valóban elévült a hivatali visszaélés 

bűncselekménye, viszont véleményük szerint a visszaszolgáltatás csakis 

okirathamisítás bűncselekményének következményeként valósulhatott meg. 

Így egy újabb feljelentés lenne eszközölhető, melyben végig kell majd járni a 

nyomozati szakaszt, és abban az esetben is, ha az ügyész megszünteti az 

eljárást, kötelessége jelezni az előzetes bíró felé (judecător de camera 

preliminară), hogy az nyilvánítsa semmissé a kérdéses dokumentumokat, 

hiszen erre ebben az esetben is megvan a lehetőség46. Fontos megjegyezni e 

                                                      
44 Dr. Holló Lászlóval készített interjú. 
45 Szucher Ervin: Lebegtetik a visszaállamosítást, i.m. 
46 Büntető Eljárási Törvénykönyv (Be.), 213. cikk, 2 bek., d) pont. 
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lehetőség kapcsán, hogy a fent említett okirathamisítási bűncselekmények is 

mind elévültek, így az ügyész nem tehet mást, minthogy ejti az ügyet. Mivel 

az elévülés megakadályozza az ügyészt a bizonyítékok további gyűjtésében,47 

nincs mód arra, hogy érdemben meg lehessen vizsgálni, hogy semmis 

dokumentumokról van-e szó.  

Amennyiben ez nem működne, polgári per keretében a rendkívüli 

perújítás lehetőségét javasolják a prefektusnak, a Polgári Perrendtartás 509. 

cikke alapján. Mivel az ügyben nincs szó a döntést hozó bíró által elkövetett 

esetleges bűncselekményről, egyedüli járható út, ha az Önkormányzat egy 

olyan iratot tud felmutatni, amit a másik fél (a Státus) visszatartott.48  

Mindezek fényében, nem valószínűsíthető a visszaállamosítás, annál is 

inkább, mivel végső soron felhozható az elbirtoklás kérdése, amely 

egyértelműen az egyház javára dönti el a kérdést. 

 

Az eset értékelése 

 

Annak ellenére, hogy ebben az esetben nincs égető közelségben a 

visszaállamosítás, ebből is érdekes következtetéseket vonhatunk le. Itt is 

észrevehető egy nacionalista érzelemmel telített buzgalom, ami a jogi és 

egyéb érvek gyűjtését illeti. Nem lehet nem észrevenni a belügyminisztérium 

által adott válaszból azt az egyoldalúságot, ami implicite arra irányul, hogy az 

épületet újra az állam tulajdonába vegyék. Újra hangot kapnak a Státust 

ellenzők, az Onisifor Ghibu49 tanait vallók, akik nem ismerik el egy 

                                                      
47 Be 213. cikk, 1. bek. a) pont. Az ügyész megszünteti az eljárást, ha egy nyomozás folytatását 

megakadályozó ténnyel szembesül.  
48 Kincses Előd, az iskola ügyvédjének véleménye in: Szucher Ervin: Lebegtetik a 

visszaállamosítást, i.m. 
49 Onisifor Ghibu (1883-1972) román pedagógus, teológus, politikus, a Római Katolikus Státus 

elleni harcok legjelentősebb alakja. Az 1920-as évektől kezdődően tucatnyi könyvében vitatja a 

Státus és a szerzetesrendek jogait. Kétségbe vonta a Státus kanonicitását, mert állítása szerint 

intézményesülése a hierarchikusan szerveződő katolikus egyház intézményeként, nem az Egyházi 

Törvénykönyv alapján, hanem történelmi jogon, a szokásjog alapján szerezte. Vö. Holló László 

i.m., 120-127. 
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konkordátum által szentesített intézmény létét, annak jogi értelemben vett 

egzisztenciáját. Amennyiben mégis fogást találnának a jelenlegi helyzeten, 

veszélyes következményekkel járnának a többi, katolikus egyháznak 

visszaszolgáltatott épület esetében is, hiszen mindegyik esetében a tényállás 

hasonló.   

 

Konklúziók 

 

Tanulmányunkban igyekeztünk elsősorban történelmi távlatban felvonultatni 

a visszaszolgáltatást és visszaállamosítást övező fontosabb eseményeket, ezek 

között pedig megkeresni az ok-okozati összefüggéseket. A felhozott két 

esettanulmány által szemléltetni kívántunk egy időről időre kialakuló 

tendenciát, ami a kisebbségek és a felekezetek visszaszolgáltatási kérelmeit 

illeti.  

 Bár láthattuk, hogy a vásárhelyi esetben, talán még nincs nagy ok az 

aggodalomra, viszont azt is le lehet szűrni, hogy sokszor nem a 

törvényszövegek döntenek el egy-egy kérdést. Vannak olyan bejáratható 

modellek, amelyek a Mikó-ügyben az evés próbáját is kiállták és amelyeket, 

ha időben alkalmaznak, potenciálisan veszélyt jelentenek sok egyházi és 

kisebbségeknek visszaszolgáltatott ingatlanra.  

 Így 27 évvel a jogállamiság kialakulása után is azt a sajnálatos 

következtetést kell levonnunk, hogy a többség által gyakorolt hatalom az, ami 

végső soron dönt arról, hogy mi jogerős és mi nem, ki kinek a jogutódja, 

miközben nem ismeri a történelmi viszonyokat. Hogyan lehet megállapítani 

úgy egy bűncselekményt, hogy lényegi kérdéseket érintetlen hagyunk?  
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Dénes Hunor Levente 

 

Kisebbségi jogok érvényesülése az egészségügyben 

 

 

Bevezető 

 

A gondolatok, érzések kifejezésére talán legalkalmasabb kommunikációs 

eszközünk a nyelv. Az a tény pedig, hogy az anyanyelven való közlés a 

leghatékonyabb módszerünk, talán nem is érdemel különösebb figyelmet. 

Úgy vélem, hogy ez méginkább igaz egy beteg ember esetében, akit kisebb-

nagyobb fizikai vagy mentális problémája annyira leköt, hogy talán nem 

marad energiája egy idegen nyelven való megfelelő kifejezésmódra, legyen az 

akár az államnyelv is. Ha valaki valamilyen kór áldozatává vált, már 

önmagában áldozat, és bizonyos értelemben már egy beszűkült 

lehetőségekkel, korlátokkal küzdő lény többi embertársához képest. 

Ugyanakkor feltevődik a jogos kérdés, hogy amennyiben nem ismeri 

megfelelő módon az állam nyelvét melynek területén él, mennyire biztosítják 

számára a hatályban lévő jogszabályok az orvosláshoz és a gyógyuláshoz való 

hozzáférést. Az állam természetesen feltétlen lojalitást vár el állampolgáraitól 

(a történelem folyamán a hűségeskü letételére való kötelezés sem volt ritka 

Európában), ám ugyanilyen hűségről tesz tanúbizonyságot az állam is saját 

állampolgáraival szemben hátrányos megkülönböztetés nélkül? Komolyan 

veszi és akarja venni az állam minden állampolgára számára az egészséghez 

való jogot vagy rábízza netán a sorsra? Van-e egyáltalán tényleges igény 

magyar orvosok és magyar betegek részéről az anyanyelvhasználatra 

Romániában? Jelen tanulmányom keretében többek között ezekre a 

kérdésekre keresem a választ, megvizsgálva a jogszabályi hátteret, 
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meghallgatva az egészségügyben dolgozók és a betegek véleményét egyaránt, 

továbbá ezekből leszűrve következtetést, esetleges tennivalókat, javaslatokat 

szeretnék megfogalmazni. 

 

Az anyanyelvhasználati jog a jelenlegi román jogszabályokban 

 

Mielőtt rátérnék a vonatkozó rendelkezésekre a vizsgált témakörben, rá 

szeretnék világítani egy megközelítési lehetőségre. Véleményem szerint 

meglehetősen szoros összefüggés létezhet az egészséghez való jog, valamint 

az anyanyelvhasználati jog között különböző pszicho-szociális közegekben. 

Az egészséghez, az egészséges környezethez és léttérhez való jog egyre 

aktuálisabb, noha nem teljesen új keletű fogalmak. A jóléti, demokratikus 

államok fejlődési folyamatában elengedhetetlen volt és lesz a közegészség 

szavatolása az állampolgárok számára. Az egyén, mint jogalany 

ösztönszerűen érdekelt egy egészséges élettér és szükség esetén szakszerű, 

hatékony korházi ellátás biztosításában. 

 Noha első ránézésre kissé merésznek tűnik a két fogalom 

összekapcsolása, ennek ellenére meggyőződésem, hogy a kettő sok esetben 

immanens lehet, pontosabban bizonyos esetekben keresztezhetik egymást.

 Úgy vélem, hogy nem alaptalan az a megállapítás, hogy a jelenlegi 

Románia magyarlakta vidékein nem minden ember tudja tökéletesen a román 

nyelvet, talán még a románajkúak sem. Amennyiben viszont ezek a személyek 

bizonyos egészségügyi ellátások alkalmával arra kényszerülnek-különböző 

okokból kifolyólag, hogy a hivatalos nyelvet használják, s nem biztosak a 

kifejezésmód és a közölt információk pontosságát illetően, a megértés hiánya, 

vagy annak pontatlansága komoly következményekkel járhat az egyén 

egészségére vonatkozóan. Holott nemigen engedheti meg magának az átlagos 

erdélyi magyar ember, hogy tolmáccsal járjon a korházba. 
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 A következtetésem az, hogy az összes olyan esetben, ahol az állam nem 

biztosítja a pontos kommunikáció lehetőségét állampolgárai számára 

egészségüket illetően, csorbul az egészséghez való joguk is. Márpedig 

meggyőződésem, hogy az állam egyik alapvető érdeke az egészséges 

társadalom… még akár Székelyföldön is. Ezt a hipotézist rosszhiszeműség 

lenne megkérdőjelezni. Nos, lássuk akkor, hogy hogyan viszonyul az 

egészség kérdéséhez a román állam.  

 Kezdjük tehát Románia alaptörvényével. Az Alkotmány 34. cikke „Az 

egészség védelméhez való jog” megnevezést viseli és kimondja: „(1) Az 

egészséghez való jog garantált. (2) Az államnak kötelező intézkedéseket kell 

foganatosítania a közegészségügy és a közhigiénia szavatolása érdekében. (3) 

Az orvosi ellátást, a társadalmi egészségbiztosítást betegség, baleset, anyaság, 

testi felépülés esetén, az orvosi szakmák gyakorlásának felülvizsgálatát, a 

paramedikális aktivitások megszervezését, valamint más, a személy fizikai és 

mentális egészségére vonatkozó intézkedéseket a törvény határozza meg.” 

 Be kell vallanunk, hogy mindez bizalomgerjesztően hangzik, s főleg ha 

szemügyre vesszük az Alkotmány a 16. jogegyenlőségről szóló cikkét: „(1) 

Az állampolgárok egyenlők a törvény és a közhatóságok előtt, privilégiumok 

és hátrányos megkülönböztetés nélkül. (2) Senki sem áll a törvény fölött.” 

 Nos, ha mindezt axiómaszerűen elfogadjuk, talán hátra is dőlhetnénk, 

hiszen a román alkotmány megnyugtat, az állam garantálja az egészséghez 

való jogot, az orvosi ellátást stb. Mégpedig mindenkinek. Tehát akkor, ha 

egészségi panasza van a székely bácsinak, akkor ellátják, és ha lehet, 

meggyógyítják. Ennek semmi akadálya. Vagy mégis? Az alaptörvény 

hangzatos mondatait konkrét megvalósítások követik vagy csupán üres 

szólamok? Talán mégsem olyan egyszerű mindez? 

 Az alkotmányos szabályok megvalósításához más jogszabályok is 

szükségesek. Anélkül, hogy belemerülnénk a román alkotmányjogba, 

hangsúlyoznunk kell, hogy a 73. cikk értelmében a kétkamarás parlament, 
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mely az ország legfőbb törvénykező szerve, háromféle jogszabály 

meghozatalára képes: alkotmányos törvényekre, sarkalatos törvényekre, 

valamint rendes törvényekre. 

 A törvényhozásban, noha végrehajtó szerv, a kormánynak is fontos 

szerepe van, hiszen az Alkotmány 108. cikkének értelmében 

kormányhatározatokat, illetve rendeleteket fogadhat el. A határozatokat egy 

erre vonatkozó speciális, feljogosítást nyújtó törvény alapján hozhat; 

rendeleteket pedig a törvények gördülékeny megvalósítására fogadhat el. 

 Tehát, amennyiben van egy alkotmányban lefektetett jogszabály, azt a 

34. cikk értelmében egy törvénynek kellene konkretizálnia, és a megvalósítás 

módját pedig egy rendeletnek, legalábbis elviekben. 

  Induljunk ki abból, hogy egy adott kisebbség tagjának Romániában 

egészségügyi (legyen az orvosi vagy gyógyszerészi) ellátásra van szüksége, 

és az anyanyelvén szeretne érvényesülni. Tekintettel arra, hogy az 

egészséghez való jog minden román állampolgár számára egyformán 

biztosított, nézzük meg, hogy hogyan garantálja a román állam jogszabályok 

segítségével az egészségügyi ellátáshoz való jogot, amelynek ez esetben 

elengedhetetlen feltétele a normális kommunikáció a beteg, illetve az ellátást 

végző személy között. 

 Először is érdemes egy pillantást vetni a Páciensek jogairól szóló, 2003. 

évi 46-os számú törvény néhány rendelkezésére. Ehhez támpontot is kapunk, 

mivel a releváns fogalmakat az értelmező rendelkezések meghatározzák. Így 

az említett jogszabály szerint páciens alatt azt az egészséges vagy beteg 

személyt értjük, aki egészségügyi szolgáltatásokat vesz igénybe, 

diszkriminációról pedig akkor beszélhetünk, hakülönbségtétel jön létre két 

hasonló helyzetben lévő személy között faj, nem, kor, etnikum, nemzetiség, 

társadalmi eredet, vallás, politikai vélemény vagy személyes antipátia alapján. 

Egészségügyi ellátásnak minősülnek az orvosi ellátások, a közösségi 

ellátások, illetve az orvosival kapcsolatba hozható más ellátások is. A törvény 



Dénes Hunor Levente: Kisebbségi jogok érvényesülése az egészségügyben 

157 

 

3. cikke leszögezi: „A páciensnek joga van az emberi lénynek kijáró 

tisztelethez, bárminemű diszkrimináció nélkül.” 

 A vizsgált jogszabály egy egész fejezetet szentel a 4-12. cikkekben a 

páciensek orvosi informáláshoz való jogára. Ennek keretében kimondja, hogy 

a páciensnek joga van tudni az elérhető orvosi szolgáltatásokról, azok 

felhasználási módjáról, az egészségügyi szolgáltatók identitásáról és 

statútumáról, a szabályokról és szokásokról, melyeket tiszteletben kell tartani 

a korházban való tartózkodás ideje alatt, továbbá az egészségi állapotáról, a 

javallott orvosi beavatkozásokról, ezek lehetséges veszélyeiről, illetve 

alternatíváiról, valamint a javallott kezelés be nem tartásának kockázatairól, 

ugyanígy a diagnózisról és a prognózisról is. 

 Tanulmányom témája szempontjából legérdekesebb rendelkezés a 

szóban forgó törvény 8. cikke, melynek jelenlegi verziója a 2017. évi 191-es 

számú törvénnyel került elfogadásra, és 2017. július 25-én jelent meg 

Románia Hivatalos Közlönyében. 

 Ez pedig így rendelkezik: „A páciens tudomására az információkat 

tisztelettel, tisztán, a szakkifejezések minimalizálásával kell hozni. 

Amennyiben a páciens nem ismeri a román nyelvet, számára az információkat 

anyanyelvén vagy egy más, általa értett nyelven kell tudomására hozni vagy 

egy más kommunikálási formát kell keresni. Amennyiben a páciens nem 

román állampolgár, őt egy nemzetközi kommunikációs nyelven kell 

informálni vagy más kommunikálási formát kell keresni.” 

 Mindenképpen üdvözlendőnek tartom ezt a módosítást, ugyanis első 

ránézésre az említett cikk szinte szavatolja az anyanyelvhasználatot, azonban 

a konkrét állásfoglalás előtt lássuk az Egészségügyi Minisztérium azon 

rendeletét, mely arra hivatott, hogy a szóban forgó törvény rendelkezéseit 

gyakorlatba ültesse. Nevezetesen a 2016. évi 1410-es számú rendeletről van 

szó. Jogos elvárásunk lenne, hogy az utóbbi jogszabály az előzőt 

konkretizálni, materializálni fogja, ám csalatkoznunk kell, ugyanis az 



III. Fiatalok a jogvédelem területén 

158 

 

anyanyelvhasználatról szóló rendelkezés magyarázata elmarad, nyomokban 

sem történik utalás rá, még csak az „anyanyelv” szót sem tartalmazza. Ezt 

talán magyarázhatnánk azzal, hogy a törvényben a szóban forgó rendelkezés 

viszonylag későn került módosításra, azonban, ha a Minisztérium részéről 

megszületett volna a kellő akarat a gyakorlatba ültetéshez is, minden 

bizonnyal már elfogadásra kerültek volna a szükséges jogszabályok. Így 

kisegítő/magyarázó rendelkezések hiányában nekünk kell boldogulnunk a 

2003. évi 46-os számú törvény 8. cikkének értelmezésével.  

 Noha, mint említettem, pozitív fejlemény ennek elfogadása, 

meglátásom szerint ez korántsem garantálja az anyanyelvhasználatot. 

Amennyiben úgy tekintjük, hogy az említett jogi norma az orvosi ellátást 

végző személyek részére állít fel kötelezettségeket - márpedig másképpen 

nemigen lehet - akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a helyzet picit árnyaltabb, 

mint ahogy az első ránézésre tűnne. 

 Első feltételként, mint láthatjuk, az jelenik meg, hogy a páciens ne 

ismerje a román nyelvet. A román nyelvet a 21. század Erdélyében oktatják, 

és úgy amennyire ismerik is, még a magyarlakta területeken élők is, ha meg 

szeretnének élni szülőföldjükön.  

A kérdés viszont nem ez, hanem a nyelvismeret szintje, mivel úgy 

gondolom, hogy az erdélyi magyar társadalom e tekintetben is rendkívül 

sokrétű, diverzifikált. Egyesek, főként a szórványban élők, rá vannak 

kényszerülve, hogy az állam nyelvét magas szinten ismerjék, hiszen 

boldogulásuk a tét, viszont a tömbmagyarságban élők román nyelvismerete 

sem tekinthető alacsony szintűnek (legalábbis saját tapasztalatom szerint), 

azonban nem szeretnék általánosítani.  

Meglehet, szőrszálhasogatásnak tűnik, a romániai (jó szándékú) 

jogértelmezés fényében nem lehet megkerülni a kérdést, hogy mennyire nem 

kell ismerni a román nyelvet ahhoz, hogy a nem román nemzetiségű román 

állampolgárhoz anyanyelvén szóljanak. Teljes nyelvismerethiány esetleg? Ez 
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szinte lehetetlen és bizonyíthatatlan. Alacsony szintű? A törvény nem ezt a 

kifejezést használja. Hogyan lehet és kinek szabad azt megállapítani, hogy az 

adott páciens „nem tud románul”?  

Szinte megmosolyogja az ember, hogy egy egészségügyi szakápoló 

nyelvismeretet felülbírálni tudó is kell hogy legyen egy személyben. 

Legalábbis akkor, ha a román törvényhozó rájuk szerette volna róni ezt a 

nemes feladatot, azonban ezt nem tudhatjuk teljes bizonyossággal (jelen 

esetben, a találgatás miatt, be kell vallanom, hogy az elemi osztályos 

kezdetleges verselemzések jutnak erről eszembe, mikoris a kisdiák úgy kezdi 

a verselemzést: „a költő azt akarta mondani -, azonban a román törvényhozó 

nem Arany János, hogy egy lapszéljegyzetben rácáfolhasson esetleg: „Akarta 

a fene…”). 

Egy szó, mint száz, talány, hogy miért volt arra szükség, hogy a 

törvényszöveg csak akkor biztosítsa az anyanyelvhasználatot, ha a páciens 

nem érti a román nyelvet. Mindez nemcsak, hogy fölösleges feltétel, de 

kerékkötője lehet a rendelkezés tényleges alkalmazásának. Ugyanis ha abból 

a hipotézisből indulunk ki, hogy valamilyen szinten minden román 

állampolgárnak ismernie kell a román nyelvet, akkor már a szóban forgó 

szabályt nem is kell alkalmazni. Az pedig, hogy a páciens egyszerű kijelentése 

alapján elkönyvelje egy kórházi alkalmazott, hogy az illető nem tud románul 

(végső soron még ezt is meg kell talán értetni), nem tartom minden esetben 

biztosítottnak. Így gyakorlatilag az adott egészségügyi alkalmazott 

jóindulatán múlhat a törvény alkalmazása. 

A második probléma az, hogy még ha megállapítást is nyer az a tény, 

hogy az egyszerű magyar betegnek nincs román nyelvismerete, még akkor 

sem biztos - legalábbis a törvény értelmében -, hogy anyanyelvén kell hozzá 

szólni. Persze, lehet úgy is, de lehet egy más, mindkét fél által ismert nyelven 

beszélni – például angolul – ugyanakkor lehet „más kommunikációs formát is 

keresni”. Nos, ez elég inventív dolog a román törvényhozó részéről, mivel 
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abban az esetben, ha a kórházi alkalmazottaknak kényelmesebb a mutogatás 

vagy ilyen-olyan nonverbális és paraverbális elemek használata román 

nyelven való közlésmódban, amiből a beteg levonhatja a következtetést, hogy 

mit is szándékoznak vele tenni, akkor megtehetik, és nem kell kínlódni a beteg 

anyanyelvével, hanem elegendő lehet akár a testbeszéd is. Komikusnak tűnhet 

ez az eszmefuttatás, viszont inkább elszomorító. Ugyanis, noha hangzatos az 

elemzett cikk, valójában konkrét alkalmazási rendelkezés hiányában nem 

egyértelmű és gyakorlatba ültetése is nehézkes. A megfogalmazás módja 

pedig nem hinném, hogy véletlenszerű.  

Összegezve ez egy egyszerű orvosi vizsgálat esetén a következőt 

eredményezheti: ismeretlen módszerrel, nem nevesítve hogy kicsoda, 

felmérhetik a beteg román nyelvtudását, s amennyiben a románul tényleg nem 

tudó beteg esetében sikeresen és jóhiszeműen megállapítják ezt, akkor – 

értelmezésem szerint – az illető egészségügyben dolgozó személy választhat: 

a beteg anyanyelvén szólal meg, amennyiben ismeri azt, és így szeretne 

eljárni; vagy próbálkozik egy másik nyelvvel, melyet mindketten ismernek, 

vagy más kommunikációs eszközökhöz folyamodik (melynek mikéntjéről 

több információnk nincsen). 

A bonyolult megfogalmazás helyett célszerűbb lett volna úgy 

fogalmazni, hogy egy, a Romániában elismert nemzeti kisebbséghez tartozó 

személynek az állam biztosítja azt a jogot, hogy a szóban forgó törvényben 

lévő információkról anyanyelvén kap tájékoztatást (saját kérésre). A 

feltételhez kötött és opcionális alkalmazásmód, melyet a román törvényhozó 

megfogalmazott, minderre nem ad feltétlen lehetőséget. Egy adott jogszabály 

akkor érvényesíthető minél erőteljesebben, amennyiben a be nem tartása 

esetén konkrét szankció van kilátásba helyezve. A szóban forgó rendelkezés 

tiszteletben tartásának elmaradását viszont nem szankcionálja konkrét 

rendelkezés, csupán a törvény 37. cikkét emelhetjük ki, mely megemlíti, hogy 

jelen törvény által szavatolt jogok megsértése maga után vonja az 
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egészségügyi alkalmazottak fegyelmi, szabálysértési, illetve büntetőjogi 

felelősségre vonását. Azt pedig, hogy esetünkben mindez hogyan valósul meg 

- speciális rendelkezések és pontosító rendelkezések hiányában -, talánynak 

kell minősítenünk. Gyakorlatilag a konkrét szankció elmaradása miatt a 

törvény 8. cikkét ajánlásértékűnek vélem, tehát egy szilárd talajon álló, érthető 

és egyértelmű, mindenkivel szemben érvényesíthető jogi normáról sajnos nem 

beszélhetünk; nem beszélve arról, hogy az anyanyelvhasználatnak 

Romániában akkor lenne realitása, ha az illető nyelvet beszélő alkalmazott(ak) 

garantálása szavatolva lenne.  

Szerencsére Románia Hivatalos Közlönyének 389-es számában, 

2017.05.24-én napvilágot látott a 2017. évi 110-es sz. törvény, ami némi 

derűlátásra ad okot. Mindenekelőtt megjegyezném, hogy az említett 

jogszabály 2018. január 01-én fog hatályba lépni, amennyiben a törvényhozó 

meg nem gondolja magát, és ez elhalasztásra nem kerül. Mindössze 3 cikkből 

áll a törvény, mely módosító rendelkezéseket tartalmaz két másik jogszabály 

vonatkozásában. A szóban forgó törvény 1. cikke előírja, hogy a 2006. évi 96-

os sz. egészségügyi reformról szóló törvény esetében: 1. A 7. cikk l) betűje 

után bekerül az m) betű a következő tartalommal: „m) az egészségügyi 

egységben az adott nemzeti kisebbség nyelvét ismerő orvosi vagy szociális 

ellátást végző szakszemélyzet biztosítása azon területi-közigazgatási 

egységekben, ahol az adott nemzeti kisebbség állampolgárai meghaladják a 

lakosság 20%-át vagy a számuk legkevesebb 5000, a munkaköri leírásban 

szereplő, más előírások betartásával”. 2. A 16. cikk 1. bekezdésének k) betűje 

után bevezetésre kerül egy új betű, az l) betű, a következő tartalommal: 

„kidolgozza szervezési és működési szabályokat a közegészségügyi ellátást 

végző egységek számára, továbbá a 7. cikk m) betűjének figyelembevételével 

jóváhagyja és ellenőrzi a közegészségügyi intézmények működését, biztosítja 

az alárendelt egységek működését.” 
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A 2. cikk a 2011-es évi 292-es számú Szociális ellátásról szóló törvényt 

módosítja, bevezetve a 41. cikk 5. bekezdése után a 6.-at a következő 

tartalommal: „Azon területi-közigazgatási egységekben, melyekben a nemzeti 

kisebbség állampolgárai meghaladják a lakosság 20%-át vagy az 5000 főt, a 

helyi közigazgatási hatóságok, intézmények, szociális ellátást végző egységek 

gondoskodnak az adott nemzeti kisebbség nyelvét ismerő személyzet 

biztosításáról, betartva a munkaköri leírásban foglalt más előírásokat is.” 

Mindenképpen előrelépést jelent a fent említett jogszabály elfogadása 

egy magát demokratikusnak nevező jogállamban, s hozzájárul valamelyest a 

jogegyenlőség megteremtéséhez, viszont, mint fentebb említettem, a szóban 

forgó rendelkezések még nem léptek hatályba és nem lepődnék meg, ha a 

hatályba lépési terminus „szükség esetén” eltolódna, a hatóságoktól 

megszokott anyagi nehézségekre, új személyzet felvevéséhez szükséges 

fedezet hiányára vagy más, ehhez hasonló, „objektív” indokokra hivatkozva. 

Persze, valószínűsíthető a hatályba lépés is, azonban nem ez lenne az első 

példa arra, hogy a román jogrendszerben bizonyos rendelkezések nem 

nyernek teljes alkalmazást. Ugyanakkor ahogy azt már korábban is 

említettem, ahhoz hogy az anyanyelvi jogokat biztosítani lehessen, 

elengedhetetlen az egészségügyi ellátást végző személyzet (egy részének) 

kisebbségi nyelvismerete. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb 

lépés ebben a kérdésben.  

Ilyen személyzetet pedig, amennyiben az egészségügyi ellátást végző 

intézmények nem rendelkeznek vele, többféle módon is lehet biztosítani: 

elsősorban az alkalmazásuk, új egyéni munkaszerződések megkötése révén, 

illetve a már munkaviszonyban lévő, és az adott kisebbség nyelvén nem tudó 

személyzet számára a szükséges nyelvismeret elsajátítására irányuló 

nyelvkurzusok biztosításával. 

Ha viszont nincs lehetőség kisebbséghez tartozó orvos alkalmazására 

egy adott intézményben, a már munkaviszonyban lévő orvosnőnek miért 
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kellene magyarul is megtanulni egy olyan településen, ahol az adott kisebbség 

száma meghaladja a 20%-ot vagy az 5000 főt? Középiskolai fizika tanáromat 

idézve, néha a „miért?” kérdésre a legjobb válasz a „miért ne?”. Ez esetben 

nem tartom hajmeresztő elvárásnak a kisebbségi nyelvismeretet, hiszen a 

betegek szép számmal kerülhetnek ki az adott nemzeti kisebbség tagjai közül, 

s a gyógyászatban tevékenykedő személyek-kik talán komolyan is veszik a 

szakmájukat-, ha segíteni szeretnének a gyógyulásra váró betegeken, nem árt, 

ha ismerik az adott nyelvet valamilyen szinten, hisz emberéletekről van szó. 

Véleményem szerint azonban más módszerek is létezhetnek az 

anyanyelvi jogok tiszteletben tartására, s be kell vallanom, hogy erre az egyik 

interjúalanyommal való beszélgetés során jöttem rá, amiről beszélni is fogok 

a tanulmány következő fejezetében. 

Nyilvánvalóan, ha hatályba lép az érintett törvény az előttünk álló év 

folyamán, a zavartalan alkalmazáshoz elengedhetetlen a megfelelő, 

gyakorlatba ültető jogi normák biztosítása, mert ha bizonyos hatóságok 

jóindulatán múlik a rendelkezések betartása, akkor igencsak divergens 

gyakorlat alakulhat ki e téren, hiszen még az expressis verbis rendelkezéseket 

is sok esetben ajánlásként értelmezik egyesek. 

Következésképpen, ha biztosak szeretnénk lenni abban, hogy egy 

anyanyelvhasználatra vonatkozó rendelkezést betartanak, s nem szeretnénk 

kizárólag a hatóságok jóindulatára hivatkozni, akkor az a legjobb megoldás, 

ha mind a törvényi előírások, mind a gyakorlatba ültető rendelkezések elég 

világosak, s nem adnak lehetőséget eltérő értelmezési lehetőségekre. Emellett 

pedig az említett normáknak tartalmazniuk kell a megfelelő szankciókat is 

megszegésük esetén, hiszen a címzettek egy része ezek hiányában hajlamos 

„eltekinteni” a rá rótt feladatokról. 
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Interjúk során kapott válaszok az anyanyelvhasználatot illetően az 

egészségügyben 

 

Ahhoz, hogy behatóbb képet kaphassak a vizsgált témáról, fölvettem a 

kapcsolatot olyan személyekkel, akik az egészségügyben dolgoznak, 

személyes és konkrét tapasztalataik lehetnek e téren, valamint hajlandóak 

anonim módon válaszolni a feltett kérdésekre. Ennek során sikerült 

kapcsolatba lépnem három orvossal, egy kórházi asszisztenssel, egy 

gyógyszerésszel, egy gyógyszerész asszisztenssel és néhány időnként orvosi 

ellátásra szoruló személlyel is. Volt, aki kimondottan örvendett annak, hogy 

nevet nem kell említenie, ugyanis attól tartott, hogy munkahelyét 

veszélyeztetné, ha az adott kérdéskört boncolgatja, így viszont véleményem 

szerint objektív válaszokat sikerült tőle kapnom.  

 Lévén, hogy az egészségügyben dolgozóknak ugyanazon kérdéseket 

tettem fel, az ismétlés elkerülése végett először ismertetem a kérdéseket, majd 

az ezekre adott válaszokat személyenként, minél rövidebben. Megjegyezném, 

hogy interjúalanyaim mindegyike magyar ajkú személy és nagy részük a 

tömbmagyarságban, vagy vegyes vidékeken él. Beszélgetéseim során többek 

között a következő információkra voltam kíváncsi: 

 

1. Életkor. 

2. Tartózkodási hely. 

3. Végzettség. 

4. Tanulmányok nyelve(i). 

5. Munkáltató és annak székhelye. 

6. Rövid munkaköri leírás. 

7. Munkáltatóval használt írásbeli és szóbeli nyelv. 

8. Munkatársakkal használt nyelv. 

9. Páciensekkel használt nyelv. 
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10. Van-e esetleg tudomása Romániában hatályos jogszabályokról, 

rendelkezésekről, melyek érintik az anyanyelvhasználatot az 

egészségügyben? 

11. Munkaköri leírásban, saját egyéni munkaszerződésben, munkáltató által 

szóban vagy írásban adott utasításban volt-e valaha konkrét utalás a páciensek 

anyanyelvhasználatára? 

12. Volt-e valaha igény a páciensek részéről az anyanyelvhasználatra? 

13. Amennyiben az előző kérdésre igenlő a válasz, volt-e ennek valaha 

bármilyen akadálya? 

14. Mi a véleménye, szükség lenne-e Romániában konkrét jogszabályokra 

vagy munkahelyi, belső rendelkezésekre az anyanyelvhasználat tekintetében? 

15. Volt-e személyes tapasztalata az anyanyelvhasználat hasznosságát illetően 

az egészségügyben, illetve volt-e kézzelfogható haszna a saját (magyar) 

nyelvismeretének eddigi munkája során? 

  

Ezen kérdésekre személyenként a következő válaszok érkeztek: 

 

A) 

1. 28 év. 

2. Marosvásárhely. 

3. Orvosi egyetem. 

4. Magyar és román. 

5. 1-es számú Gyermekgyógyászat, Marosvásárhely. 

6. Betegvizsgálat, kibocsátó, beutaló iratok, receptek, igazolások szerkesztése, 

gyermekekkel foglalkozom. 

7. Írásban román, szóban román és magyar. 

8. Román és magyar. 

9. Román és magyar. 
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10. Nincsen, de gondolom, hogy alapvető dolog, hogy a betegnek jogában 

álljon elmondania a baját anyanyelvén. 

11. Nem volt. 

12. Igen. Sok székelyföldi beteg kérte, hogy magyarul beszélhessen. Nem 

tudnak románul, nem tudják úgy elmondani a problémáikat, mint 

anyanyelven… és… nem is értik meg a román orvost. 

13. Olyan szinten esetleg, hogy nincs magyar szakorvos. Az orvosok nem 

tudnak magyarul, a magyar beteghez vagy hívnak magyar orvost vagy nem. 

14. Igen. Egy orvossal szemben minimális elvárás lenne, hogy mindkét 

nyelvet ismerje. Ha nem így történik, ebből adódnak a félreértések. Például, 

egyik esetben a magyar anyuka nem értette a román orvostól hallottakat a 

gyermek betegségét illetően. Amint meghallotta a diagnózist románul, valami 

rendkívül súlyosra gondolt, és sírva fakadt, holott egy egészen egyszerű 

problémáról volt szó. 

15. Igen, segíteni tudtam a magyar betegeknek is. 

 

B) 

1. 28 év. 

2. Marosvásárhely. 

3. Orvosi egyetem. 

4. Magyar és román. 

5. Megyei Sürgősségi Kórház, Patológia Laboratórium, Marosvásárhely. 

6. Szövetminták vizsgálata műtéti anyagokból, citológia, boncolás. 

7. Írásban román, szóban román és magyar. 

8. Román és magyar. 

9. Román és magyar. Hozzátartozókhoz anyanyelvükön beszélek. 

10. Nem tudok ilyesmiről. 
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11. Nem került szóba sehol sem ehhez hasonló. Az eredményeket románul 

kell megírnunk, a munkaköri leírást nem hozták tudomásunkra. Bizonyos 

jogokat és kötelezettségeket nem árulnak el nekünk. 

12. Nekünk nincs közvetlen kapcsolatunk a páciensekkel, csak esetleg a 

hozzátartozókkal. Köztük volt olyan, aki nem tudott románul és én segítettem 

ki.  

13. Részemről sosem volt akadálya. Ha egy személy nem tud románul, átadják 

egy magyarul tudó alkalmazottnak. 

14. Szerintem a klinikákban lenne rá szükség. 

15. Én nyilvánvalóan hasznát veszem magyar nyelvtudásomnak, szerintem 

így több a lehetőségem munkavállalás terén, jelenlegi munkahelyemen 

azonban nemigen tudom hasznosítani ezt a nyelvtudást. 

 

C) 

1. 28 év. 

2. Marosvásárhely. 

3. Orvosi egyetem. 

4. Magyar és román. 

5. Megyei Sürgősségi Kórház, Marosvásárhely. 

6. Betegek felügyelete, kivizsgálása, kezelés felügyelete, irányítása. 

7. Írásban román, szóban többnyire magyar. 

8. Román és magyar. 

9. Mindkettő. 

10. Nem tudok róla. 

11. Nincs leírva ilyesmi, a főnök nem mondhatja, hisz vannak román kollegák 

is. 

12. Természetesen. 
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13. Részemről nem. Kollegák részéről igen, volt, aki nem volt hajlandó 

megérteni, hogy a beteg miért nem tud románul. Volt egy eset, mikor az orvos 

lehordta a 70 éves idős nénit, hogy miért nem tud Romániában románul. 

14. Nem ártana, hogy legyen, hisz a fentebb említetthez hasonló problémák 

elkerülhetők lennének. 

15. Fontos az anyanyelvhasználat, mert a betegeknek úgy lehet a diagnózist is 

jobban orientálni. 

 

D) 

1. 27 év. 

2. Székelyudvarhely. 

3. Gyógyszerészeti egyetem. 

4. Magyar és román. 

5. Gyógyszertár, Székelyudvarhely. 

6. Gyógyszerkiadás, betegek tanácsolása, patikavezetés, konfliktusmegoldás.  

7. Főként román, de magyar is. 

8. Kizárólag magyar. 

9. Magyar, román, angol, spanyol. 

10. Nincs tudomásom róla. 

11. A munkaszerződésem végén van talán egy táblázat… Mikor szerződtem, 

a humán erőforrás szakember megállapította, hogy Székelyudvarhelyen jól 

fog a magyar tudás, de nem kötelező. 

12. Itt igen. 

13. Nem. Esetleg fordított eset fennállhat. 

14. Szükség lenne. Hiszen az ember sehogy sem tudja úgy kifejezni magát, 

mint anyanyelven. 

15. Igen. 
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E) 

1. 26 év. 

2. Szováta. 

3. Gyógyszerész-asszisztensi egyetem. 

4. Román. 

5. Gyógyszertár, Szováta. 

6. Betegek kiszolgálása, számítógép-kezelés, gyógyszerkészítés.  

7. Magyar. 

8. Kizárólag magyar. 

9. Vegyes. 

10. Nincs tudomásom róla. 

11. Fel sem merült eddig a kérdés. 

12. Igen. 

13. Nem. Azonban volt arra példa, hogy a román klienst zavarta a magyar 

beszéd. 

14. Nem működik jól a jelenlegi rendszer, a magyar nyelvre még nagyobb 

szükség lenne. 

15. Hasznomra vált a magyar nyelvtudás. Volt rá példa, hogy a páciens nem 

értett románul, a használati útmutatót sem értette, így hát segítettem neki. 

 

F) 

1. 48 év. 

2. Szováta. 

3. Egészségügyi Főiskola, Marosvásárhely. 

4. Román. 

5. Szováta-Nyárád Kórház. 

6. Röntgen filmek készítése, közvetlen kapcsolatba kerülök a betegekkel. 

7. Írásbeli román, szóbeli vegyes. 

8. Magyar. 
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9. Ki ahogy óhajtja. 

10. Nincs tudomásom róla. 

11. Nem említettek ilyesmit. 

12. Persze, sőt, nagyobb százalékban igen. 

13. Nem.  

14. Szerintem így is működik. 

15. Fontos a magyar közösség, de úgy gondolom, hogy a betegeknek is 

tudniuk kell a román nyelvet, hisz minden hivatalos dolog románul van. 

 

Következő két interjúalanyom olyan magyar ajkú személy volt, melyek az 

utóbbi időben arra kényszerültek, hogy többször is egészségügyi 

szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A kötetlen beszélgetések summázatát 

jegyzem le a következőkben, figyelve a tartalom és a közlendő átadására, 

igyekezve szó szerint idézni (a nyers megfogalmazásért előre elnézést kérek, 

azonban nem szerettem volna módosítani a hallottakat): 

 

A) 

„75 éves vagyok, Balavásáron, Maros megyében élek, 8 osztályt végeztem 

magyarul. Nekem elég nehéz a román kifejezés, csak az iskolában volt román 

óránk. Nem tudok románul beszélni, az egyszerű dolgokat úgy is megértem, 

de visszaválaszolni nem tudok. Semmilyen panaszomat nem tudom románul 

elmondani. Ebből aztán volt is problémám. Kórházban megtörtént, hogy nem 

volt, akivel magyarul tudjak beszélni… aztán csak küldtek egy magyar 

személyt, aki segítsen, ha orvost nem is, de legalább egy ápolót. Egy kivétellel 

mindig Marosvásárhelyre voltam beutalva, ötször műtöttek különböző 

betegségek miatt. Én semmilyen törvényről nem tudok, amely megengedné, 

hogy magyarul beszélhessek. Bár nagy szükség volna rá, hogy az 

anyanyelvünkön is elmondhassuk a panaszainkat. Azt hogy hol fáj. Azt csak 
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magyarul tudom elmondani. Még az is jól esik, ha az anyanyelvén szólnak az 

emberhez, már egy kedves szó is sokat segít.” 

 

B) 

„55 éves vagyok, Balavásáron élek, végzettségem: vegyészmérnök. Régebben 

nagyon ritkán voltak egészségügyi problémáim, azonban az utóbbi időben a 

kor maga után vonta ezek megszaporodását is. A román nyelvvel nincs 

gondom, szerintem a román nyelvű beszéd során a beszélgetőpartnerek 70%-

a nem ismerné fel, hogy magyar az anyanyelvem. Egészségi problémáim 

alkalmával az esetek kb. 80%-ában nem volt szükségem a magyar nyelven 

való önkifejezésre, viszont a maradék esetekben jól jött volna, hogy a kórházi 

személyzet értsen magyarul is. Kifejezetten kritikus helyzetekben jól jött 

volna a magyar nyelvű segítség. Magyarul azért jobban kifejezem magam, és 

egy magyar orvosban jobban meg is bízom. Viszont mindinkább kevesebb a 

magyar orvos, kevés az, aki helyben marad. Én nagyon értékelem azt, ha egy 

román orvos megpróbál magyarul beszélni, még ha kezdetlegesen is. 

Szerintem etikai kérdés, hogy az egészségügyben dolgozók mennyire tisztelik 

a betegek jogait. Régen nem volt szükség külön törvényre, hanem egy vegyes 

vidékre költöző orvos tisztességből megtanult mindkét nyelven. Szerintem 

lenne szükség anyanyelvhasználatot biztosító törvényekre az egészségügyben, 

de talán nem hozná meg a kívánt eredményt, mert már általános szinten egyre 

kevesebben ismerik a magyar nyelvet a kórházakban. Az orvosoknak jó lenne 

tudni magyarul is, viszont egy 1.200 lejes fizetéssel rendelkező román 

ápolónőt hogyan lehetne rábírni arra, hogy azért a fizetésért megtanuljon még 

egy nyelvet, hát erre kíváncsi lennék. Hiába van meg egy törvény, ha egy 

sürgősségin nem tud senki magyarul az orvosok közül. Volt rá példa, hogy a 

sürgősségin jött a „nyomorult” beteg, és egyszerűen képtelenek voltak 

kommunikálni vele, ez tapasztalat. A takarítónőnek kellett végül jönnie, hogy 

fordítson. Szerintem egy törvény elfogadása nem elég ahhoz, hogy az 
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egészségügyi alkalmazottak magyarul is tudjanak. Több kétnyelvű, minimális 

nyelvismerettel rendelkező szakember kellene, akik vállalják is, hogy 

beszélnek magyarul. Sokan tartanak tőle, hogy használják a magyar nyelvet, 

mert arra gondolnak, hogy hátrányuk származhat belőle. Bizonyos kádereket 

ki kellene képezni. Sürgősségin tanúja voltam, hogy egy orvosnő ráordibált 

egy magyar nénikére, hogy miért nem tud románul. Az idős személyek közül 

sokan hátrányban vannak a román nyelvtudás hiánya miatt, mert: 1. nem 

tudnak kommunikálni románul, 2. szégyellik bevallani, hogy nem tudnak. 

Hiába szólnak hozzájuk románul, még akár jóindulattal is, sokan nem értik. A 

magyar nyelv különösen a sürgősségi kórházakban lenne fontos, szerintem az 

önkéntesek sokat segíthetnének. Én tapasztaltam a sürgősségin, hogy volt egy 

magyar önkéntes srác, és legalább megengedték neki, hogy ott lábatlankodjon. 

Viszont mindenkin megpróbált segíteni, aki csak magyarul értett…” 

 

Következtetésként 

 

Az anyanyelvhasználat, noha sok esetben érzékeny téma lehet bizonyos 

történelmi frusztrációk miatt, még a 21. század Európájában is, úgy vélem, 

hogy léteznek azok az élethelyzetek, melyekben ennek a korlátok közé 

szorítása nemcsak kicsinyes, de akár életveszélyes is lehet és a szó szoros 

értelmében emberéleteket követelhet. 

 Gondolok itt elsősorban egy baleset következtében létrejött sürgősségi 

helyzetre, ahol sem idő, sem lehetőség nem adódik a páciens román 

nyelvtudásának felmérésére, s abszurd is lenne ezt elvárni. Ha már egy 

szokványos helyzetben különböző feltételeket írnak elő, ha a hatóságok 

jóindulatán is múlik az anyanyelvhasználat Romániában, emberségi minimum 

lenne, hogy a magyarlakta vidékeken legalább a gyorssegélyhívó 

telefonszámokra magyarul is tudó személyek válaszoljanak, a kiérkező 
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mentősök vagy a sürgősségi kórházak alkalmazottjainak egy része ismerje a 

magyar nyelvet is. 

Hiszen amellett, hogy sokaknak gondot okoz a román nyelven való 

helyes önkifejezés, vészhelyzetben a balesetet szenvedő személy vagy a 

hozzátartozói sokkos állapotban lehetnek, s könnyen megeshet, hogy 

egyszerűen el sem tudják mondani a konkrét történéseket vagy a problémát. 

Ez esetben még anyanyelven is akadozhat a kommunikáció, hát még egy 

másik nyelven… és evidens, hogy másodpercek kérdése lehet az életmentés, 

vagy esetleg maradandó sérülések szenvedése. Ezek olyan élethelyzetek, ahol 

nem szabad fukarkodni az állampolgárok jogaival (még akkor sem, ha 

anyanyelvhasználatról van szó), és akkor a gyógyszerekhez tartozó, magyar 

nyelven is elérhető használati útmutatók teljes hiányáról még nem is 

beszéltünk. 

 Amennyiben egyes kórházak vezetői úgy gondolnák, hogy nincs meg a 

megfelelő anyagi keret a kisebbségi nyelven is tudó személyzet 

alkalmazására, a civil szférából való személyek bevonása sem lenne ördögtől 

való, természetesen az orvosi titoktartás és más szükséges feltételek 

szavatolása mellett. Akadnak szépszámmal olyan magyarul is tudó 

önkéntesek - de véleményem szerint ehhez hasonló szervezeteket, 

alapítványokat is lehetne működtetni -, akik segítséget nyújthatnának fordítás 

révén az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító intézmények számára, 

szavatolva ezáltal a betegek anyanyelvhasználati jogait. 

 Az interjúk során azt figyeltem meg, hogy esetenként eltérhetnek a 

vélemények az anyanyelvhasználati jogok terén. Abban mindenki egyetértett, 

hogy az anyanyelvhasználat nélkülözhetetlen az egészségügyben, s ennek 

biztosítását szavatoló törvényekre is szükség van. Viszont míg a fiatalabb 

generációk hangsúlyosabban fogalmazták meg az anyanyelvhasználat 

természetességét és elvárhatóságát, addig a középkorúak mintha rezignáltabb 

hozzáállást tanúsítottak volna, elfogadva, hogy kénytelen-kelletlen, ha már az 



III. Fiatalok a jogvédelem területén 

174 

 

állam nem túl bőkezű az anyanyelvhasználati jogokat illetően, akkor nincs 

más választás, tudni kell a román nyelvet (viszont a magyar nyelv használata 

célszerű lenne). 

 Nyilvánvalóan ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket tudjunk 

levonni, sokkal több interjúalanyra lenne szükség, amely azonban jelen 

tanulmány kereteit meghaladja. A hallottak ugyanakkor, véleményem szerint 

iránymutatóak lehetnek. 

 Ugyanis tapasztalat, hogy szinte mindenki megélte már a tolerancia 

hiányának valamilyen formáját. A legtöbben talán azt, hogy kórházi 

alkalmazottak, főleg orvosok verbális agresszió kíséretében kérik számon, 

főként az idős magyar betegektől a román nyelvtudást, emlékeztetve őket arra 

az elvárásra, hogy Romániában mindenkinek tudnia kellene románul (ezt 

azonban nem tudom, miből gondolják, hiszen ilyen elvárást tartalmazó román 

jogszabályról, mely az állam összes állampolgárától elvárja a román nyelv 

általános ismeretét, jelenleg tudomásom szerint nincs), noha ez egy 

demokratikus jogállamban nem egy tűzzel-vassal kikényszeríthető tény.  

Úgy látszik, hogy a kölcsönös tisztelet és tolerancia nem természetes 

elvárás a 21. század Romániájában. Márpedig ha ez így van, akkor talán 

oktatni kellene, sőt kötelezővé tenni, egyértelmű jogszabályokkal. A jogi 

keretek megteremtésének folyamata ugyanakkor, elindulni látszik a 2017. évi 

191-es számú törvény által bevezetett módosítások révén, megteremtve a 

lehetőséget a kiegészítő jogszabályok elfogadására is. 

 A kérdés már csak az, hogy amennyiben az említett jogszabály hatályba 

lép, meglesz-e a törvényhozóban a kellő politikai akarat ahhoz, hogy a 

rendelkezések gyakorlatba ültetését biztosítsa, az intézmények vezetőiben a 

kellő jó szándék a jóhiszemű alkalmazást illetően, a többségi társadalomban 

pedig a kellő tolerancia ahhoz, hogy ne váltson ki megütközést az, ha netán 

egy kórházban egy beteg anyanyelvén elmondja panaszát… akár még… 

magyarul is… 



 

175 

 

Boldizsár Dóra 

 

Nyelvhasználati jogok a Vajdaságban, különös tekintettel a vajdasági 

magyar fiatalok jogtudatosságára 
 

 

 

1. Tartalmi összefoglaló 

 

Tanulmányom a vajdasági magyar kisebbség helyzetével kíván foglalkozni a 

hivatalos nyelvhasználat tekintetében. A 2011-es szerbiai népszámlálás 

alapján a vajdasági magyarság száma 10%-os csökkenést mutat az előző 

népszámlálás adataihoz viszonyítva. A csökkenő magyarságszám legfőbb 

okai az elöregedés és az elvándorlás, azonban mindemellett érdemes 

megvizsgálni azt is, hogy a magyar lakosság, főként a fiatal generáció milyen 

mértékben tekint anyanyelvére megtartó erőként, vagyis mennyire fontos 

számára anyanyelvének használata, akár a magán-, akár a hivatalos életben. 

Ugyanis, ha egy nyelv hivatalos használatban van egy adott térségben, és a 

lakosság tisztában van az ebből származó jogaival, akkor a nyelv könnyebben 

életben tartható.  

Az első részében a szerbiai, illetve a vajdasági nyelvi jogi hátteret 

kívánom feltárni. Mindenekelőtt azonban fontosnak tartom egymástól 

elkülöníteni az általános nyelvi jogokat a hivatalos nyelvhasználati jogoktól, 

témám ugyanis az utóbbival foglalkozik. Ennek megfelelően a Szerb 

Köztársaság Alkotmánya, Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma, 

valamint a nyelvi jogi rendelkezéseket tartalmazó egyéb törvények hivatalos 

nyelvhasználatra vonatkozó szakaszait veszem nagyító alá. Ezt követően 

bemutatásra kerül a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, ami a vajdasági 

magyar közösség oktatásra, kultúrára, tájékoztatásra, valamint 
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nyelvhasználatra vonatkozó érdekeit képviseli, továbbá az egyik 

legfontosabb színtere a vajdasági magyar kisebbség jogérvényesítésének.  

Végezetül összefoglalom a kérdőíves kutatásom eredményeit, ami a 

vajdasági magyar fiatalok nyelvhasználati jogtudatosságát célozza. A 

kutatással kapcsolatos hipotézisem az, hogy a vajdasági magyar fiatalok 

többsége nincs tisztában anyanyelvével kapcsolatos nyelvhasználati jogaival, 

ami azt is jelenti, hogy nem tudnak róla, ha nyelvi jogi sérelem éri őket.  

 

2. Bevezető 

 

Szerbiában számos nemzeti kisebbség éli együtt mindennapjait a szerb 

többségi nemzettel. Ez többé-kevésbé zökkenőmentesen zajlik, azonban 

súrlódások mindig is voltak, és valószínűleg mindig is lesznek. Probléma 

mentes együttélés már csak azért sem alakulhat ki, mert a nemzeti 

különbségeken kívül erőteljes nyelvi, kulturális és vallási ellentétek is 

fennállnak. Emiatt legtöbbször a kisebbségi lakosok kerülnek hátrányba, 

hiszen számukra akadályozottabb, korlátozotabb a boldogulás az ország 

területén annak ellenére, hogy az alkotmány a kisebbségi jogok széles 

tárházát biztosítja számukra. A mindennapi élet gyakorlata ugyanis azt 

mutatja, hogy az államnyelv sokszor egyértelműen előnyt élvez a kisebbségi 

nyelvekkel szemben, nem beszélve az állam szerb nyelvet preferáló 

intézkedéseiről.  

A többnyelvűség és a kulturális sokszínűség fontosságát főként 

Vajdaság Autonóm Tartomány képviseli és őrzi, egyben ezek a legfőbb 

alapértékei is. A Tartomány legnagyobb lélekszámú népcsoportjai a szerb, a 

magyar, a horvát, a román, a szlovák és a ruszin, ami jól tükrözi, hogy valóban 

egy jelentős mértékben többnemzetiségű térségről van szó.  

E népcsoportok számára biztosítani a hivatalos nyelvhasználatot pedig 

nem csupán jogi kérdés, hanem egy komoly társadalmi-politikai feladat is. 
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Ugyanis a hivatalos nyelvhasználat biztosítása nélkül a nyelv visszaszorul a 

privát életbe, legtöbbször családi keretek közé, ami a nyelv 

elszegényedéséhez, közéletből való kiszorulásához vezet, hiszen az állami 

szférában nincs használatban. Mivel a kultúra legfőbb hordozója maga a 

nyelv, mindez nem csupán az előbbi szempontjából romboló hatású, hanem 

ugyanúgy a kisebbségi közösségre és kultúrára nézve is.  

Kiemelten fontos feladat tehát, hogy a Vajdaságban és Szerbiában 

egyaránt megőrizzük a nyelvi és kulturális sokszínűséget, ugyanis ez tesz egy 

térséget gazdagabbá, egy társadalmat nyitottabbá. A probléma legtöbbször 

nem a biztosított jogokban gyökerezik, hanem sokkal inkább az állami szféra 

érdektelenségében, továbbá a többségi nemzet hozzáállásában és 

intoleranciájában.  

Manapság pont ezért olyan nagy kihívás nyelvünk, kultúránk 

fenntartása és ápolása, ugyanis ez minden irányból akadályokba és 

nehézségekbe ütközik. Nekünk, kisebbségi lakosoknak azonban mindent meg 

kell tennünk a magyar, illetve a többi kisebbségi nyelv megőrzéséért és 

hivatalos használatáért, valamint nyelvi jogaink tiszteletben tartásáért.  

  

3. Nyelvi jogi helyzetkép  

 

3.1. Helyzetkép Szerbiában  

 

3.1.1. A Szerb Köztársaság Alkotmánya  

 

A Szerb Köztársaság Alkotmánya lefekteti a nemzeti kisebbségekkel 

kapcsolatos legfontosabb alapelveket, alapértékeket, valamint kisebbségi 

szabadságjogaikat.Szerbia 2006 óta hatályos Alkotmánya számos területen 
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széles jogkört biztosít a nemzeti kisebbségek számára;1 a nemzeti 

kisebbségek oktatásával, kultúrájával, tájékoztatásával, nyelvhasználatával 

stb. kapcsolatos konkrét intézkedéseket azonban az Alkotmányra épülve 

további törvények szabályozzák. Ennek ellenére fontosnak tartom kiemelni a 

nemzeti kisebbségek nyelvére és nyelvhasználatára vonatkozó legfontosabb 

alkotmányos alapelveket, illetve jogokat. 

Az Alkotmány második részének második bekezdése (23-74. szakasz) 

az általános emberi jogokról és szabadságjogokról rendelkezik, amelyben a 

48. és 49. szakaszok fogalmaznak meg a nemzeti kisebbségek nyelvével is 

kapcsolatos jogokat:  

 

- A második rész 48. szakasza (A másság tiszteletben tartásának 

ösztönzése) kifejezi, hogy a Szerb Köztársaság az oktatás, a művelődés 

és a tömegtájékoztatás által ösztönzi a sajátos nemzeti, kulturális, 

nyelvi stb. hovatartozásokon alapuló különbségek megértését és 

tiszteletben tartását.  

- A második rész 49. szakasza (Faji-, nemzeti és vallási gyűlölet 

kiváltásának tilalma) pedig továbbmegy egészen addig, hogy 

mindenféle különbségtétel, gyűlölet vagy türelmetlenség büntetendő.  

 

Az Alkotmány második részének harmadik bekezdése (75-81. szakasz) a 

nemzeti kisebbségek tagjainak jogairól, többek között nyelvhasználati 

kérdésekről, rendelkezik, amelyek közül a legjelentősebbek:  

 

- A második rész 75. szakasza (Alaprendelkezés) értelmében a nemzeti 

kisebbségek tagjai önmaguk dönthetnek a kultúrájukra, oktatásukra, 

tájékoztatásukra, nyelvük és írásuk hivatalos használatára vonatkozó 

                                                      
1 Szerb Köztársaság Alkotmánya. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 98/2006.  
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kérdésekről, továbbá az említett területekkel kapcsolatban nemzeti 

tanácsokat választhatnak.  

- A második rész 77. szakasza (Egyenjogúság a közügyek irányításában) 

előírja, hogy állami, tartományi és önkormányzati szervekben való 

foglalkoztatásnál figyelembe kell venni a lakosság nemzeti 

összetételét, valamint a nemzeti kisebbségek tagjainak képviseletét.  

- A második rész 79. szakasza (A sajátosság megőrzésére való jog) a 

legjelentősebb a kisebbségi nyelvhasználat szempontjából, ugyanis a 

nemzeti kisebbségek tagjai számára jogot biztosít sajátosságaik 

nyilvános kifejezésére, ápolására, fejlesztésére; nyelvük és írásuk 

használatára; anyanyelven történő eljárások lefolytatására ott, ahol a 

lakosság jelentős számarányát képezik; családi és utónevük 

anyanyelven történő használatára; a helyi elnevezések, utca- és 

településnevek anyanyelven történő kiírására ott, ahol a lakosság 

jelentős számarányát képezik; anyanyelven történő tájékoztatásra; saját 

tömegtájékoztatási eszközök megalapítására stb.  

- A második rész 80. szakaszában (Társulási jog és a nemzettársakkal 

való együttműködés joga) kifejeződésre jut, hogy a nemzeti 

kisebbségek tagjainak jogában áll közoktatási és művelődési 

egyesületek alapítása, valamint az ország területén kívül élő 

honfitársakkal történő kapcsolattartás és együttműködés.  

- A második rész 81. szakasza (A tolerancia szellemének fejlesztése) 

rendelkezik arról, hogy a Szerb Köztársaság az oktatás, a művelődés és 

a tájékoztatás területén ösztönzi a toleranciát és a kultúrák közötti 

együttműködést, továbbá hatékony intézkedéseket szorgalmaz az 

ország területén élő emberek kölcsönös tiszteletben tartásának 

előmozdításáért.  
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Végezetül pedig az Alkotmány nyolcadik részének 199. szakasza (Az eljárás 

nyelve) is szavatol nemzeti kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó jogokat, 

hiszen meghatározza, hogy közigazgatási vagy bírósági eljárás során 

mindenkinek joga van saját anyanyelve használatához, főként, ha az illető 

jogairól és kötelességeiről döntenek. Ugyanakkor ez a jog nemzetiségi 

hovatartozástól függetlenül bárkit megillet Szerbiában.  

 

3.1.2. Nyelvi jogi rendelkezéseket tartalmazó törvények 

 

A Szerb Köztársaság Alkotmányára épülve számos további törvény 

szabályozza a nemzeti kisebbségek országon belüli nyelvhasználati jogait. 

Tehát nincs egy konkrét, minden társadalmi területet kodifikáltan lefedő 

nyelvhasználati törvény, ami minden intézkedést magába foglalna (az 

oktatástól kezdve a tájékoztatáson keresztül a bírósági eljárásokig), ami azért 

nagy probléma, mert az érvényben lévő, nyelvi jogokat is szabályozó 

jogszabályok sokszor nincsenek egymással összhangban.  

Itt tartom fontosnak elkülöníteni egymástól az általában vett nyelvi 

jogokat a hivatalos nyelvhasználati jogoktól. A nyelvi jogok alkotmányba 

foglalt emberi jogok, melyek egyéni szinten mindenkire vonatkoznak, 

továbbá a kisebbségi csoportok számára kollektív szinten is megjelennek. E 

nyelvi jogok értelmében minden egyénnek joga van saját anyanyelvének 

elsajátításához és használatához, az anyanyelvi névhasználathoz, az 

államnyelv elsajátításához, további idegen nyelvek tanulásához, illetve 

bármely nyelvvel való azonosuláshoz.2 Mindez szoros összefüggésben áll 

olyan más alkotmányos jogokkal, mint a szólásszabadság, az anyanyelvi 

oktatáshoz és kultúrához való jog vagy a törvény előtti egyenlőség.  

                                                      
2 Skutnabb-Kangas, Tove: Nyelv, oktatás és kisebbségek. Budapest: Teleki László Alapítvány. 

1997.;  
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A hivatalos nyelvhasználatról rendelkező törvények azonban főként a 

hatósági nyelvhasználatra korlátozzák a hivatalos nyelvhasználatot, kiemelve 

a közigazgatás, a tájékoztatás és az igazságszolgáltatás területeit.3 Ez azt 

jelenti, hogy az oktatás, a kultúra, a média, az egészségügy, a szociális ellátás, 

a gazdasági szolgáltatások, a magánszféra stb. ugyancsak fontos kisebbségi 

nyelvhasználati területek, azonban mégsem számítanak bele a hivatalos 

nyelvhasználat körébe.4   

A számos jogszabály közül a két legfontosabb az 1991-ben meghozott 

Hivatalos nyelv-és íráshasználatról szóló törvény, valamint a 2002-es 

Nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló 

törvény. Ezen törvények elismerik a Szerb Köztársaság területén élő nemzeti 

kisebbségek nyelvének hivatalos használatát, széleskörűen ugyan, de 

korántsem egyenrangúan a többségi szerb nyelvvel, ugyanis a nemzeti 

kisebbségek nyelve kevesebb területen számít hivatalosnak.  

A Hivatalos nyelv-és íráshasználatról szóló törvény megszabja, hogy 

mely feltételek teljesülése esetén kerülhet egy nemzeti kisebbségi nyelv 

hivatalos használatba Szerbiában, továbbá részletesen szabályozza a 

hivatalos nyelv- és íráshasználat alá tartozó területeket, kiemelve a 

közigazgatási és bírósági eljárások, valamint a tájékoztatás nyelvét.5 A 

Nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló 

törvény pedig azért fontos, mert korábban alapot szolgáltatott a nemzeti 

                                                      
3 Korhecz Tamás: A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei a Vajdaságban – Szerbiában – Jog és 

gyakorlat. In: Magyar Tudomány. 2009. november. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 

online folyóirata. 2009, 13131321. Forrás: http://www.matud.iif.hu/2009/09nov/06.htm letöltve: 

2017.04.24. 
4 Ugyanakkor a szerbiai jogszabályok értelmében ezen területeken is kötelező feltüntetni a szervek, 

szervezetek nevét, információs tábláit a hivatalos használatban lévő kisebbségi nyelveken, továbbá 

akkor, ha a szervek, szervezetek közjogosítványokat látnak el. A gazdasági szektoron belül viszont 

csak a gazdasági vállalkozások elnevezését kell hivatalos használatban lévő kisebbségi nyelveken 

is feltüntetni.  
5 Hivatalos nyelv- és íráshasználatáról szóló törvény. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 

45/1991. (módosítva: 53/1993., 67/1993., 48/1994., 101/2005. és 30/2010.) 

http://www.matud.iif.hu/2009/09nov/06.htm
http://www.matud.iif.hu/2009/09nov/06.htm
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tanácsok létrejöttéhez és működéséhez. Azóta viszont törölték a törvényből a 

nemzeti kisebbségek önkormányzatiságára vonatkozó egyes szakaszokat, 

illetve összehangolták azt a kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel, 

így ma már elsősorban a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek egyéni 

jogait szavatolja, főként az oktatás, a nyelvhasználat, a tájékoztatás és a 

kultúra területén, továbbá szabályozza e jogok érvényesítési módját és a 

megkülönböztetés elleni védelmet.6  

Az Alkotmány kimondja, hogy a Szerb Köztársaság területén a szerb 

nyelv és a cirill betűs írásmód számít hivatalosnak, ugyanakkor nem 

államnyelvként tesz róla említést.7 Továbbá a nemzeti kisebbségekre nézve 

jelentős, hogy a szerb nyelven kívül az ő nyelvük és írásmódjuk is hivatalos 

használatban lehet azokban az önkormányzatokban, ahol az adott kisebbség 

nagyobb számban és hagyományosan jelen van. Azonban azon 

önkormányzatok területén, ahol az adott kisebbség összlakossághoz számított 

részaránya az utolsó népszámlálásnak megfelelően eléri a 15%-ot, ott a 

kisebbség nyelve kötelezően hivatalos és a szerb nyelvvel egyenrangú.8 Tehát 

a településeken érvényben lévő hivatalos nyelvhasználat nem központilag 

szabályozott, hanem minden önkormányzat képviselőtestülete saját 

településeire nézve dönt róla a 15%-os küszöbnek eleget téve. Ugyanakkor, 

ha az adott kisebbség egy későbbi népszámlálás alkalmával esetlegesen nem 

éri el a 15%-os küszöböt, a számára kiszabott hivatalos nyelvhasználati jogok 

már nem visszavonhatók. Mindez azt jelenti, hogy Vajdaság 45 

                                                      
6 Nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény. Jugoszláv 

Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja 11/2002. (módosítva: Szerbia és Montenegró Hivatalos 

Lapja 1/2003.– Alkotmánytörvény és SZKHK 72/2009. – másik törvény és 97/2013.– AB 

határozat) 
7 Szerb Köztársaság Alkotmányának 10. szakasza 
8 Hivatalos nyelv- és íráshasználatáról szóló törvény 11. szakasza 
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önkormányzatából 38-ban a szerb nyelv mellett hivatalos használatban van 

valamely kisebbségi nyelv is, ezek közül 30-ban a magyar nyelv is.9  

A Nyelvhasználati és a Kisebbségvédelmi törvény együttesen 

meghatározzák azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek egy adott 

önkormányzat területén hivatalos kisebbségi nyelvhasználatból erednek:  

 

- A kisebbségi lakosok szabadon megválaszthatják és használhatják 

személynevüket, igényelhetik a saját helyesírás szerinti hivatalos 

nyilvántartásba vételét.10 

- A kisebbségi lakosok írásban és szóban is kommunikálhatnak hivatalos 

kisebbségi nyelveken a hatóságokkal.11  

- Az elsőfokú bírósági és más hatósági eljárások külön kérésre 

folyhatnak hivatalos kisebbségi nyelveken, amennyiben egyik fél sem 

kérelmezi a szerb nyelvű eljárást.12  

- A hatósági nyilvántartások az állam nyelvén kívül a hivatalos 

kisebbségi nyelveken is vezetendők, azaz többnyelvűek.13  

- A közokiratok, formanyomtatványok az állam nyelvén kívül a 

hivatalos kisebbségi nyelveken is kiállítandók, azaz többnyelvűek.14 

- A hivatalos feliratok (felhívások, tájékoztatások, közlekedési jelek, 

helység- és utca névtáblák, cégtáblák, információs táblák, pecsétek 

stb.) a szerb nyelven kívül a hivatalos kisebbségi nyelveken is 

feltüntetendők, azaz többnyelvűek.15  

                                                      
9 Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárság hivatalos honlapja. Forrás: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/index.php?lang=3, 

letöltve: 2017.05.20. 
10 Hivatalos nyelv- és íráshasználatáról szóló törvény (Hny tv.) 18. szakasza, és a Nemzeti 

kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény (Nk tv.) 9. szakasza 
11 Hny tv. 11. szakasza, és Nk tv. 11. szakasza   
12 Hny tv. 12. szakasza, és Nk tv. 11. szakasza 
13 Hny tv. 11. szakasza, és Nk tv. 11. szakasza 
14 Hny tv. 18. szakasza, és Nk tv. 11. szakasza.  
15 Hny tv. 19. szakasza, és Nk tv. 11. szakasza. 

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/index.php?lang=3
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- A választási szavazólapok és jegyzőkönyvek a szerb nyelven kívül a 

hivatalos kisebbségi nyelveken is kinyomtatandók, azaz 

többnyelvűek.16  

 

E törvényeken és az Alkotmányon kívül más ágazati jogszabályok is 

szabályozzák a hivatalos nyelvhasználat egy-egy kérdését Szerbiában, 

például: a Büntető Eljárásról szóló törvénykönyv,17 a Polgári Perrendtartásról 

szóló törvény,18 az Általános Közigazgatási Eljárásról szóló törvény,19 

Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek a meghatározásáról szóló 

törvény,20 Személyi igazolványról szóló törvény,21 Helyi önkormányzatokról 

szóló törvény,22 A népképviselők megválasztásáról szóló törvény,23 valamint 

az Állami és Egyéb Szervek Pecsétjeiről szóló törvény24...stb  

Ezekből a jogosítványokból és kötelezettségekből láthatjuk, hogy ha a 

szerb nyelv mellett egy kisebbségi nyelv is hivatalos az adott térségben, az 

még nem jelenti azt, hogy a kisebbségi nyelv teljes egyenrangúságot és 

egyenjogúságot élvez a többségi nyelvvel, ugyanis a szervek egymás közötti 

kommunikációja továbbra is szerb nyelvű marad, ugyanúgy, ahogy a 

másodfokú közigazgatási és bírósági eljárások nyelve is. A jogszabályok 

pedig általában nem szavatolnak erőteljes szankciókat, továbbá a betartásuk 

sincs megfelelő ellenőrzés alatt.  

                                                      
16 Hny tv. 11. szakasza, és Nk tv. 11. szakasza. 
17 JSZKHK 70/2001., módosítva: SZKHK 72/2011., 101/2011., 121/2012., 32/2013., 45/2013. és 

55/2014. 
18 SZKHK 125/2004., módosítva: 72/2011., 49/2013. – AB határozat, 74/2013. – AB határozat és 

55/2014. 
19 JSZKHK 33/1997., módosítva: SZKHK 18/2016. 
20 SZKHK 6/2002., módosítva: 99/2009. és 67/2012. AB határozat 
21 SZKHK 62/2006. és 36/2011. 
22 SZKHK 129/2007., módosítva: 83/2014. és 101/2016 
23 SZKHK 35/2000., módosítva: 57/2003. – AB határozat, 72/2003., 75/2003., 18/2004., 101/2005., 

85/2005., 28/2011. – AB határozat, 36/2011. és 104/2009. 
24 SZKHK 101/2007.) 
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A gyakorlat mindezt igazolja, ugyanis előfordul, hogy még az alapvető 

nyelvhasználati jogszabályok sem valósulnak meg, legtöbbször anyagi és 

műszaki nehézségekre hivatkozva, a hivatalnokok ugyanis ezzel indokolják, 

hogy hiányoznak a magyar nyelvű dokumentumok, formanyomtatványok és 

űrlapok, valamint, hogy sok helyen nincsenek magyar nyelvű hely- és 

utcaneveket tartalmazó név- és információs táblák. Ugyanakkor a fejlesztés 

alatt álló e-közigazgatást is többnyelvűsíteni kellene, ahogyan magyar nyelvű 

nyelvtanfolyamokra is szükség volna.  

 

3.2. Helyzetkép a Vajdaságban 

 

Vajdaság Autonóm Tartományban még nagyobb jelentőségű a magyar 

kisebbség nyelvi jogainak érvényre juttatása, ugyanis a szerbiai magyar 

lakosok több mint 90%-a itt él. Ezt mi sem bizonyítja jobban a 2011-es 

népszámlálási adatoknál, mely szerint a Szerbiában élő 253.899 magát 

magyar nemzetiségűnek valló személyből 251.136 Vajdaság területén él. Ők 

Vajdaság össznépességének 13%-át képezik. Azonban a magyar kisebbségen 

kívül további 25 etnikai csoport gazdagítja a térség lakossági összetételét, 

melyek közül a magyar nyelvvel együtt hat nyelv hivatalos használatban van, 

ezzel is tükrözve a vidék sokszínű etnikai és nyelvi összetételét.25  

Vajdaság különböző mértékű autonómiával rendelkezett az évtizedek 

során. Legmagasabb fokú önrendelkezéssel 1974 és 1990 között bírt, amikor 

önállósága szinte megegyezett Jugoszlávia többi tagállamával. Azonban 

1990-ben Milosevic miniszterelnöksége alatt, az erőteljes centralizáció 

következtében elveszítette autonómiáját. Majd 2000-ben Milosevic bukását 

követően felerősödtek a vajdasági autonómiatörekvések, melyek 

                                                      
25 Köztársasági Statisztikai Intézet hivatalos honlapja, lásd: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 

Public/ReportResultView.aspx?rptId=1210, letöltve: 2017.05.18. 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/%20Public/ReportResultView.aspx?rptId=1210
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/%20Public/ReportResultView.aspx?rptId=1210
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következtében átmeneti megoldásként meghozták a 2002-es omnibusz 

törvényt, ami jelentős autonómia jogköröket szerzett vissza a térség 

számára.26  

Montenegró kiválását követően 2006-ban a Szerb Köztársaság 

meghozta új alkotmányát, ami szintén előrelépést jelentett Vajdaság 

autonómiájának ügyében. Vajdaság Képviselőháza pedig 2008-ban 

megszavazta Vajdaság Autonóm Tartomány Statútumát,27 amit 2009. 

november 30-án a Szerb Parlament is elfogadott.28 A térség autonómiája 

ezáltál gyakorlati alapokra került, konkrét feladat- és hatáskörökkel, 

melyekről külön törvény is rendelkezik.29   

A Statútum számos fontos alapelvről határoz, többek között 

megállapítja, hogy Vajdaság hozhat saját tartományi rendeleteket, amelyek 

összhangban állnak Szerbia törvényeivel, továbbá használhat saját jelképeket, 

köthet önálló regionális megállapodásokat, lehet saját vagyona, valamint 

kisebbségei is képviseltethetik magukat számarányosan a Vajdasági 

Képviselőházban. Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma továbbá azért is 

fontos a területén élő kisebbségek szempontjából, mivel velük kapcsolatban 

Szerbia törvényeitől valamelyest eltérően is rendelkezhet.30   

A Statútum első részében, az Alaprendelkezésekben lefekteti, hogy 

Vajdaság Autonóm Tartomány hozzájárul a magyarok, szlovákok, horvátok, 

montenegróiak, románok, romák, bunyevácok, ruszinok és macedónok, 

valamint a többi nemzeti kisebbség szerb nemzettel való teljes 

                                                      
26 Korhecz Tamás: A Vajdaság közjogi helyzete Szerbiában, hatalmi szervezete és hatáskörei a 

2009 decemberétől hatályos új törvények fényében. Törvényhozói autonómia és közigazgatási 

decentralizáció között. In: Jog, Állam, Politika. 2010/3. szám;  
27 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 

20/2014.  
28 Benedikter, Thomas: The World’s Modern Autonomy Systems. Concepts and Experiences of 

Regional Territorial Autonomy. Bolzano: EURAC Research, 2009. 
29 Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek a meghatározásáról szóló törvény. Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye 6/2002. (módosítva: 99/2009. és 67/2012. AB határozat).  
30 Szerb Köztársaság Alkotmánya 79. szakasza. 
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egyenjogúságához, valamint annak érvényesítéséhez.31 Továbbá kiemeli, 

hogy Vajdaság számára a többnyelvűség, a multikulturalizmus és a 

vallásszabadság jelentős általános értékek. Ennek megfelelően Vajdaság 

Autonóm Tartomány elősegíti a területén élő nemzeti kisebbségek 

többnyelvűségének és kultúrájának megőrzését, fejlesztését, valamint külön 

intézkedésekkel támogatja a vajdasági nyelvek, kultúrák és vallások 

kölcsönös megismerését és elfogadását.32  

A Statútum második részében, ami az emberi és kisebbségi jogok 

érvényesítését szavatolja, kiemeli, hogy a tartományi szervekben a 

foglalkoztatás kapcsán szem előtt kell tartani a lakosság nemzeti összetételét, 

valamint a nemzeti kisebbségek tagjainak megfelelő képviseletét. 

Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kisebbségi képviseltségben fennálló 

aránytalanság esetén a Tartományi Kormány kötelessége külön intézkedések 

meghozatala.33  

Szintén a Statútum második részében kerül előtérbe a nemzeti 

kisebbségek tagjainak önkormányzatisághoz való joga, amelyet 

megválasztott nemzeti tanácsaik révén érvényesíthetnek a kultúra, az oktatás, 

a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén. A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsainak működéséhez Vajdaság Autonóm 

Tartomány köteles eszközöket biztosítani saját költségvetéséből.34  

Ugyanezen rész 24. szakasza rendelkezik a hivatalos nyelvekről és 

írásmódokról, melynek értelmében Vajdaság Autonóm Tartomány 

szerveiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett hivatalos 

használatban van a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és 

írás. A Tartomány szervei intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, 

                                                      
31 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma (VASt) 6. szakasza.  
32 VASt 7. szakasza;  
33 VASt 22. szakasza;  
34 VASt 23. szakasza.  
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hogy a nemzeti kisebbségek hivatalos nyelv- és íráshasználata érvényesüljön, 

a 25. szakasz pedig Vajdaság hatáskörei között említi, hogy a tartomány 

feladata megállapítani a tartományi szervekben hivatalos használatban lévő 

nemzeti kisebbségi nyelveket.  

A 27. szakasz pontokba szedve felsorolja a Vajdaság Autonóm 

Tartomány hatáskörébe tartozó legfontosabb feladatokat, melyek közül több 

is érinti a nemzeti kisebbségek nyelvi (igaz, nem hivatalos nyelvhasználati) 

jogait. Ilyen például, hogy a Tartomány biztosítja a nemzeti kisebbségek 

anyanyelvű oktatáshoz való jogának megvalósítását az oktatás valamennyi 

szintjén, továbbá, hogy hozzájárul a nemzeti kisebbségek anyanyelvű 

tájékoztatási eszközeinek működéséhez a törvénnyel összhangban.  

Vajdaság hatásköreiről külön törvény is rendelkezik, ez pedig a már 

korábban is említett, 2012-ben meghozott Vajdaság Autonóm Tartomány 

hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény, ami a nemzeti kisebbségekkel 

kapcsolatban főként az oktatás, a kultúra és a tömegtájékoztatás területén 

fogalmaz meg rendelkezéseket a Tartományra vonatkozóan. Például, hogy 

Vajdaság Autonóm Tartomány feladata feltételeket biztosítani a nemzeti 

kisebbségek kulturális igényeinek kielégítéséhez,35 vagy eszközöket 

biztosítani a nemzeti kisebbségek nyelvén működő tömegtájékoztatás 

megvalósulásához.36 

A Statútum fent részletezett pontjaiból látható, hogy a nemzeti 

kisebbségekre vonatkozó szakaszok tartalmukban megegyeznek a Szerb 

Köztársaság Alkotmányának hasonló szakaszaival annyi különbséggel, hogy 

a Statútum konkrétabb feladatokat és kötelezettségeket szab ki a Tartomány 

számára a nemzeti kisebbségekről való rendelkezésre vonatkozóan a 

különböző ágazati törvényekből kiindulva.  

                                                      
35 Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek a meghatározásáról szóló törvény (VATH tv.) 41. 

szakasza;  
36 VATH tv. 62. szakasza;  
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Végezetül kiemelném a Tartományi határozatot a nemzeti kisebbségek 

nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tartomány területén való hivatalos 

használatával kapcsolatos egyes kérdések részletezéséről,37 amit 2003-ban 

fogadott el a Vajdasági Képviselőház, ugyanakkor ma már nincs érvényben. 

A határozat elsősorban a Vajdaság területén lévő helyi önkormányzatok által 

irányított szervezetek kisebbségi nyelvhasználatát szabályozta, illetve a 

térbeli nyelvhasználatot. Ez a határozat főként azért mondható egyedinek, 

mert annak elsődleges változata nem csupán a feliratok kisebbségi nyelveken 

történő megjelenítéséről rendelkezett, hanem a feliratok egymáshoz 

viszonyított térbeli elhelyezkedéséről is a törvénytől eltérően. Ennek 

értelmében a kisebbségi feliratokat a szerb nyelvű alatt vagy mellettük jobbra, 

de azonos betűmérettel kellett megjeleníteni. Ez alól a nemzeti tanácsok és 

más nemzeti jellegű szervezetek képeztek kivételt, ugyanis itt lehetővé vált a 

kisebbségi feliratok szerb nyelvűek felett történő kiírása.38 A jogszabály 

külön rendelkezett a közalkalmazottak nyelvi jogokról történő tájékoztatási 

kötelezettségéről, illetve a Tartomány területén működő közvállalatok által 

kiállított számlák, bizonylatok és igazolások nyelvhasználatáról. A 

jogszabályt a szerbiai Alkotmánybíróság a tartományi hatásköröket 

szabályozó törvény normakontrollja során hozott döntése mentén helyezték 

hatályon kívül 2014-ben, ugyanis az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 

találta a törvény azon rendelkezését, ami elismerte a tartomány jogalkotási 

jogosítványát a hivatalos nyelvhasználat területén.  

 

                                                      
37 Tartományi határozat a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm 

Tartomány területén való hivatalos használatával kapcsolatos egyes kérdések részletezéséről. 

Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 08/2003. (módosítva: 09/2003., 18/2009. 69/2010. 

– AB határozat);  
38 Lulić, Emil: Újvidék sétálóutcájának nyelvi tájképe. In: Határhelyzetek VI. Változó világ – 

változó közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. 

2013.  
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4. A Vajdasági magyar közösség jogérvényesítési lehetőségei 

 

4.1. Magyar Nemzeti Tanács  

 

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 2002-ben elfogadott Nemzeti 

kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvénye 

szavatolta először az egyes kisebbségek nemzeti tanácsai létrehozásának 

lehetőségét. A törvény értelmében az állami, tartományi és önkormányzati 

szervek kötelesek kikérni a nemzeti tanácsok véleményét minden döntésben, 

amely érinti a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra területét.39  

Ezt követően a Szerb Képviselőház 2009-ben hozta meg a Nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvényét,40 aminek a mai is hatályban 

lévő Alkotmány biztosított jogalapot. A törvény már részletesebben 

szabályozza a nemzeti tanácsok megalapítását, tagságának megválasztását, 

finanszírozási módját, valamint politikai rendszerben elfoglalt helyének 

kérdését. A törvény 22. szakasza foglalkozik a nemzeti tanácsok hivatalos 

nyelv- és íráshasználat területén betöltendő hatásköreivel, melyek közül a 

legfontosabbak: meghatározza és hivatalossá teszi a helyi önkormányzatok, 

földrajzi nevek nemzeti kisebbségi nyelvű elnevezéseit azon 

önkormányzatok és települések területén, ahol az adott nemzeti kisebbség 

nyelve hivatalos használatban van; javasolja ezen elnevezések kitűzését; 

javasolja a nemzeti kisebbségi nyelv- és írásmód hivatalossá tételét a helyi 

önkormányzat területén, valamint javasolja a felette való őrködést; 

intézkedéseket javasol annak érdekében, hogy a jogszabályokat a hivatalos 

használatban lévő nemzeti kisebbségi nyelvekre is lefordítsák; előmozdítja a 

nemzeti kisebbségi nyelvek hivatalos használatát, stb.  

                                                      
39 Nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 19. szakasza;  
40 Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 

72/2009., 20/2014. – AB határozat és 55/2014.;  
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A Szerbiában élő magyar kisebbség 2002. szeptember 21-én választotta 

meg 35 tagból álló Magyar Nemzeti Tanácsát (MNT). 2002. október 19-én 

került sor az MNT alakuló ülésére, ahol elfogadták a testület alapszabályát, 

továbbá elnököt, három alelnököt és jegyzőt választottak. A második ülésen 

2002. december 6-án pedig felállították a testület végrehajtó bizottságát 

(Intéző Bizottság), valamint szakmai bizottságait, amelyek a következők: 

Oktatási Bizottság, Tájékoztatási Bizottság, Nyelvhasználati Bizottság, 

Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Ekkor még közvetett 

módon, elektorok útján történt a választás, 2010-től viszont demokratikus, 

közvetlen választásokat tartanak a választói különnévjegyzékben szereplő 

személyek részvételével.41  

  Az MNT ma a vajdasági magyar kisebbség országos szintű 

önkormányzati szerve, amely a fent említett területekkel kapcsolatban 

képviseli a magyar közösséget, valamint részt vesz az országos 

döntéshozatali folyamatokban, ugyanakkor saját döntéshozatali jogkörrel is 

rendelkezik egyes kérdésekben, továbbá alapíthat saját intézményeket is. A 

hivatalos nyelvhasználat területén az MNT jelentősebb eredményei közé 

tartozik a Vajdasági magyar helységnévtár42 létrehozása, ami tartalmazza a 

vajdasági településnevek hivatalos magyar nyelvű megfelelőit.  

Az MNT költségvetéséhez a szerb és a magyar kormány anyagilag 

egyaránt hozzájárul. A 2010 és 2014 közötti időszakban dr. Korhecz Tamás 

elnöklése alatt a szerb és a magyar kormánytól érkezett támogatások összege 

32% - 68% arányban valósult meg.43 2014 óta Hajnal Jenő a testület elnöke. 

                                                      
41 Beretka Katinka – Székely István Gergő: The national councils of national minorities in the 

Republic of Serbia. In: Autonomy Arrangements in the World, 2016. január. Forrás: 

http://www.world-autonomies.info/ntas/serb/Documents/Serbia_2016-01-15.pdf, letöltve: 

2017.05.20. 
42 Odluka o utvrđivanju mađarskih naziva naseljenih mesta. Vajdaság Autonóm Tartomány 

Hivatalos Lapja 32/2013. (módosítva: 12/2015.) 
43 Magyar Nemzeti Tanács (Vajdaság). Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_ 

Tan%C3%A1cs_(Vajdas%C3%A1g), letöltve: 2017.05.10 

http://www.world-autonomies.info/ntas/serb/Documents/Serbia_2016-01-15.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_%20Tan%C3%A1cs_(Vajdas%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_%20Tan%C3%A1cs_(Vajdas%C3%A1g)
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4.2. Hivatalos Nyelvhasználati Stratégia  

 

A Hivatalos Nyelvhasználati Stratégia a Magyar Nemzeti Tanács egyik 

mérföldkőnek számító dokumentuma a vajdasági magyar nyelvhasználat 

területén. 44 A Stratégia 2012 és 2017 között megvalósítandó célkitűzéseket 

tartalmaz, amelyek a vajdasági magyar közösség anyanyelvi nyelvhasználatát 

segítik elő abból a célból, hogy megőrizzék és ápolják Vajdaságban a magyar 

nyelvet, továbbá, hogy az ténylegesen hivatalos használatban legyen minden 

vajdasági hivatalban és bíróságon.  

Egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladatnak az előírások 

összehangolása ígérkezik. Terminológiailag és tartalmilag is egységesíteni 

kell a régit az újjal, továbbá a tartományit az államival. Olyan irányba kell 

módosítani a jogszabályokat, hogy egyértelmű utasításokat, jogokat és 

kötelezettségeket tartalmazzanak, kizárva ezáltal a jogszabályok egymástól 

eltérő olvasatait, melyek legtöbbször a nemzeti kisebbségek kárára 

történnek.45   

A leendő jogszabálymódosításoknak szavatolniuk kell a kisebbségi 

nyelvhasználati jog minden közigazgatási és bírósági eljárási szintre való 

kiterjesztését. Továbbá rendelkezniük kell arról, hogy a kisebbségi nyelven 

folytatható eljárások személyi és tárgyi feltételeinek (többnyelvű igazságügyi 

és közjegyzői személyzet és irodatechnika stb.) biztosítása állami 

kötelezettség.46  

A már meglévő jogszabályok hatékonyabb végrehajtása érdekében 

szükséges egy megfelelő finanszírozási rendszer kiépítése, valamint a 

technikai feltételek megteremtése. Legtöbb esetben azonban nagyon kevés 

                                                      
44 Hivatalos Nyelvhasználati Stratégia 2012-2017, Magyar Nemzeti Tanács. Forrás: 

http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati-strategia-2012-2017, letöltve: 

2017.03.10.  
45 Uo., 30.  
46 Uo., 31.  

http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati-strategia-2012-2017
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati-strategia-2012-2017
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati-strategia-2012-2017
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati-strategia-2012-2017
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/strategiak/nyelvhasznalati-strategia-2012-2017
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összeget szánnak az állami, községi költségvetésekből a többnyelvűsítésből 

keletkező költségek fedezésére. Éppen ezért fontos feladat, hogy az 

önkormányzatok külön tételt határozzanak meg költségvetésükben, többek 

között fordítói tevékenységek, fordítói szolgálatok, nyelvtanfolyamok stb. 

finanszírozására.47  

A hivatali többnyelvűség megvalósításához az anyagi kérdések 

rendezésén túl a műszaki feltételek javítása is szükséges. Ennek megfelelően 

sürgető feladat az elektronikus kommunikáció fejlesztése, különös tekintettel 

a modern e-közigazgatásra, magyar nyelvű honlapokra, virtuális 

anyakönyvezésre, stb. Továbbá nem szabad megfeledkezni a többnyelvű 

formanyomtatványok (személyi okmányok, közokiratok, stb.), információs 

táblák, közlekedési jelek, település- és utcanevek stb. elkészítéséről sem.48   

A hivatali szóbeli és írásbeli kommunikációs területek fejlesztése 

mellett nagy kihívást jelent a magyar nyelvhasználat minőségének javítása, 

amely úgy érhető el, ha a magyar nyelv teljeskörű hivatalos használatban van, 

és természetesen, ha azt használják is. Ezért a magyar közösségben is 

tudatosítani kell nyelvi és hivatalos nyelvhasználati jogaikat, hogy a 

kisebbség tagjai minél szélesebb körben élhessenek lehetőségeikkel.49  

A Hivatalos Nyelvhasználati Stratégia tehát konkrét célkitűzéseket 

tartalmaz az elmúlt időszakra vonatkozóan, amelyeket az MNT-nek többé-

kevésbé sikerült megvalósítania.  Ennek érdekében például elindítottak egy 

jogi szaknyelvi továbbképzést, ami a magyar nyelvű jogászképzés hiányában 

szemináriumi keretek között biztosít képzési lehetőséget azok számára, akik 

nemzeti kisebbségi szaknyelven szereznének jártasságot. Ugyanakkor 

említést kell tenni a szerb-magyar/magyar-szerb jogi és közigazgatási 

                                                      
47 Uo., 32.  
48 Uo., 32.  
49 Uo., 33.  
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szakszótárról is, ami lehetővé teszi a mesterséges fordítások elkerülését, 

továbbá magasabb színvonalra helyezi a magyar jogi nyelvhasználatot.50   

A stratégiai céloknak megfelelően az MNT programjai közé tartoznak 

magyar nyelvtanfolyamok is, amelyek főként a közhivatalokban dolgozók 

magyar nyelvi továbbképzését célozzák az ügyintézés egyszerűbbé tétele 

érdekében, valamint  közvetve nagyobb fokú toleranciára hangolják a 

különböző anyanyelvű lakosokat.51  

Mindemellett az MNT Nyelvi jogaink Szerbiában című tájékoztató 

kiadványa már több tízezer példányban került szétosztásra a magyar 

kisebbség körében, amiből a kisebbségi lakosok könnyen informálódhatnak 

anyanyelvi jogaikkal kapcsolatosan.52 

Természetesen vannak még megoldandó feladatok, például nem 

sikerült felállítani a Vajdasági Magyar Nyelvi Irodát, melynek legfontosabb 

feladata a stratégia értelmében a nyelvtudományi, nyelvhasználati kutató- és 

kiadótevékenység, témával kapcsolatos képzések és rendezvények 

szervezése, szakszótárak készítése, a nyelvhasználati jogok ismertetése, 

illetve egy következő nyelvi stratégia kidolgozása lenne.53  

A felsorolt intézkedésekből jól látható, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 

kezdeményezései mind a magyar kisebbség anyanyelvének védelmére, 

fejlesztésére, lehetőségeik bővítésére, mind a nyelvi jogtudatosság 

fontosságára irányulnak. Ez sok kis apró lépés, amely együttesen egy nagy és 

nemes célt szolgál: magyar anyanyelvünk megőrzését Vajdaságban. Azonban 

már a Stratégia is azt szorgalmazza, hogy egyre sürgetőbbé válik egy teljesen 

új nyelvhasználati törvény kidolgozása.  

 

 

                                                      
50 Uo., 46.   
51 Uo., 44. 
52 Uo., 38. 
53 Uo., 40. 
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5. A vajdasági magyar fiatalok nyelvhasználati jogtudatossága 

 

A Hivatalos Nyelvhasználati Stratégia külön bekezdésben foglalkozik a 

fiatalokat érintő programokkal, amelyek a korosztályuknak megfelelően 

színesen és érdekesen tájékoztatnak a legfontosabb nyelvhasználati 

tudnivalókról. Azért szükséges a fiatal generációval külön foglalkozni, hogy 

a jövőben a vajdasági magyar kisebbség nyelvhasználati jogtudatossága 

magasabb szintre léphessen. Az MNT a fiatalok figyelemfelkeltő 

tájékoztatását a tantárgyi kereteken kívül többek között vajdasági nyári 

egyetemeken, táborokban, versenyeken, műveltségi vetélkedőkön és egyéb 

rendezvényeken képzeli el. Ugyanakkor már a Hivatalos Nyelvhasználati 

Stratégia is említést tesz arról, hogy nem elég csupán tájékoztatni, hanem 

szükséges visszajelzést is kérni a fiataloktól, annak érdekében, hogy tudomást 

szerezzünk a fiatalok nyelvhasználati szokásairól, a téma iránti 

hozzáállásukról, tudásukról, ezáltal pedig a jövőbeli igényekről. Ugyanakkor 

az MNT keretein belül még nem született erre vonatkozó felmérés. 

Kérdőívem bizonyos szempontból és nem teljeskörűen, de ezt hivatott 

pótolni.   

A felmérést online kérdőíves formában készítettem el vajdasági 

magyar fiatalokkal, akik vagy Magyarország vagy Szerbia valamely 

egyetemének hallgatói. Reprezentativitásra törekedtem, ugyanakkor torzítja 

a kutatást, hogy a kitöltők 72,9%-a Magyarországon végzi egyetemi 

tanulmányait, Szerbiában pedig csupán 27,1%-uk. Utóbbi ugyanakkor azzal 

is magyarázható, hogy egyre több vajdasági fiatal dönt tanulmányainak 

magyarországi folytatása mellett. Összesen 70 válasz érkezett, a válaszadók 

többsége a 21, 22, 23 éves korosztályokba sorolható.  

A település szerinti megoszlás alapján a válaszadók legnagyobb 

hányada szabadkai származású 38,6%-kal, őket a zentaiak követik 15,7%-kal, 
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majd a palicsiak 7,1%-kal. 4,3% a magyarkanizsaiak, a topolyaiak és az 

újvidékiek megoszlása, a többi hivatkozott vajdasági település pedig 1-1 

személlyel képviselteti magát (Ada, Bácsfeketehegy, Bácsföldvár, Gombos, 

Horgos, Kelebia, Kishegyes, Kupuszina, Mohol, Nagybecskerek, Orom, 

Padé, Tiszakálmánfalva, Törökkanizsa, Zentagunaras).  

  Arra a kérdésre, hogy „Beszéled-e a szerb nyelvet?” – legtöbben azt a 

választ adták, hogy igen, középszinten (42,9%), 35,7% alapszinten, 18,6% 

tökéletesen, míg mindössze 2,9% egyáltalán nem beszéli a szerb nyelvet.  

  A következő kérdés így hangzott: „Véleményed szerint Vajdaságban a 

szerb nyelven kívül még mely nyelvek lehetnek hivatalosak az 

önkormányzatokban?” Az öt helyes válaszlehetőség (magyar, horvát, román, 

szlovák, ruszin) mellett további nyelvek is felsorolásra kerültek. A magyar 

nyelvről a válaszadók 98,6%-a, a horvát nyelvről pedig 71,4%-a tudta, hogy 

hivatalos használatba kerülhet, a többi nyelv esetében ez azonban már nem 

volt ilyen egyértelmű. A ruszin nyelv a kitöltők 31,4%-a, míg a szlovák nyelv 

28,6%-a szerint lehet hivatalos. Ezek a nyelvek már észrevehetően 

alacsonyabb értékeket mutattak az előbbiekhez képest, vagyis, annak 

ellenére, hogy hivatalosak, nem sokan tudnak róla. A román nyelv 22,9%-

ával pedig egyértelműen a bosnyák nyelv (25,7%) alatt marad. Azaz, 

valamelyest többen hitték hivatalosnak a hivatalos státusszal nem rendelkező 

bosnyák nyelvet, mint a ténylegesen hivatalos pozícióban lévő román 

nyelvet. A többi nyelvre csak a válaszadók kisebb aránya tekint hivatalosként: 

szlovén 11,4%, albán 11,4%, macedón 11,4%, roma 10%, bolgár 10%, ukrán 

8,6%.  

  A következő kérdésnél „véleményed szerint a vajdasági 

önkormányzatokban a magyar nyelv használata mely területeken lehet 

hivatalos?” hasonló arányokat értek el a különféle válaszlehetőségek 67,1 és 

71,4% között mozogva. Ugyanis ilyen arányokban tudták a kitöltők, hogy a 

közigazgatási eljárások, a bírósági eljárások, a közokiratok kiadása, a 
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tájékoztatás és a közfeliratok feltüntetése mind-mind történhet hivatalos 

kisebbségi nyelveken, azaz többek között magyar nyelven. A legalacsonyabb 

arány a szavazólapok kibocsátása (61,4%) és a hivatali kommunikáció (60%) 

eseteiben volt kimutatható. Ezekről tudták a legkevesebben, hogy hivatalos 

kisebbségi nyelveken is történhetnek, azonban még ezek az arányok sem 

nevezhetők kedvezőtlennek. A legtöbben az anyakönyvezés 

többnyelvűségéről értesültek, így ez 81,4%ával kiugróan magas értéket ért el.  

  Azzal a kérdéssel, hogy „véleményed szerint Vajdaság minden 

településén egységes a magyar nyelv hivatalos használata?” a legtöbben 

tisztában voltak, ugyanis a válaszadók 88,6%-a tudta, hogy a magyar nyelv 

hivatalos használata településenként bizonyos feltételekhez kötött.  

  A következő kérdés egy nyitott kérdés, amelynél a kitöltők szabadon 

kifejthették tapasztalataikat: „Vajdasági ügyintézés során milyen nyelven 

nyitod a kommunikációt?” A beérkezett válaszok két nagy csoportra 

oszthatók. Akik kisebb, főként magyarlakta településekről származnak, 

hivatali kommunikációjuk során legtöbbször gond nélkül használhatják 

anyanyelvüket. Akik azonban nagyobb városokban, például Szabadkán 

élnek, már nem ilyen egyszerű a helyzetük. Elmondásuk alapján legtöbbször 

mindkét nyelven – magyar és szerb nyelven – egyaránt köszönnek, azután a 

hivatalnok válaszából kiderül, mely nyelven folytathatják tovább az 

ügyintézést. Azonban jelentős számban vannak olyanok is, akik meg sem 

próbálják anyanyelvüket használni, ugyanis a korábbi tapasztalataik alapján 

számítanak rá, hogy szerb nyelvű ügyintézővel lesz dolguk. Néhányan arról 

számoltak be, hogy a megszokás következtében előbb jutnak eszükbe szerb 

nyelvű hivatali szakkifejezések, mint magyar nyelvűek. Olyanok is akadtak, 

akik az előítéletek és konfliktusok elkerülése érdekében választják a szerb 

nyelvű ügyintézést.  
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  Annál a kérdésnél, hogy „hallottál róla, hogy a vajdasági hivataloknál 

jogszerűen igényelhetsz magyar nyelvű dokumentumokat/űrlapokat?” 

kiderült, hogy a kitöltők 41,4%-a hallott már róla és él ezen jogával. 

Ugyanakkor jelentős mértékű azon válaszadók aránya is (34,3%), akik 

szintén hallottak róla, azonban egyszerűbb számukra a szerb nyelvű 

ügyintézés. 24,3% azoknak az aránya, akik még nem hallottak erről a 

lehetőségről.  

  „Véleményed szerint Vajdaságban a bírósági eljárásokon jogszerű a 

magyar nyelv használata?” c. kérdésnél megegyezett azon válaszadók aránya, 

akik szerint a hivatalos kisebbségi nyelv a bírósági eljárás egészén 

használható (38,6%), és akik szerint csupán az eljárás egyes szintjein 

(38,6%). Ez, mondhatni, egy kissé túl bizakodó álláspontnak tekinthető. 

Ugyanakkor a kitöltők 22,9%-a gondolta úgy, hogy a bírósági tárgyalások 

teljes egészében szerb nyelvűek.  

  A következő kérdés „Véleményed szerint Vajdaság egyes településein 

jogos elvárás a helységneveknek, utcák és terek neveinek magyar nyelvű 

feltüntetése?” megválaszolásánál a válaszadók 87,1%-a volt tisztában azzal, 

hogy törvény írja elő a földrajzi-, utca- és helységnevek hivatalos kisebbségi 

nyelveken - így magyar nyelven is - történő kiírását.  

  Annál a kérdésnél, hogy „Véleményed szerint szankcionálható, ha nem 

teljesül a magyar nyelv hivatalos használata Vajdaságban?” a válaszadók 

72,9%-a gondolta úgy, hogy szankcionálható, de a gyakorlatban legtöbbször 

nem valósul meg, amiben teljes mértékben igazuk van. 12,9%-uk szerint 

pedig nem szankcionálható, mert a magyar nyelv csupán kisebbségi nyelv.  

  A következő kérdés ismét egy tapasztalatokon alapuló nyitott kérdés, 

amely így hangzik: „Téged ért már valamilyen konfliktus a hivatali szervek 

részéről a magyar nyelv hivatalos használata során?” Ennek kapcsán kiderült, 

hogy a válaszadók nagyobb részével még semmilyen hasonló incidens nem 

történt, néhányan azonban a következő sérelmekre hivatkoztak: a magyar 
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nyelv hallatán az ügyintézők tiszteletlenül bántak velük, kevésbé voltak 

segítőkészek, esetleg kioktatták ügyfeleiket a szerb nyelv elsajátításának 

fontosságáról.  

  Arra a kérdésre, hogy „Tudod, hogy kihez kell fordulnod, ha sérelem 

ér magyar nyelved hivatalos használata során?” a kitöltők 74,3%-a nemmel 

válaszolt, ami igencsak súlyos adat és mielőbbi korrekciót igényel.  

  Végezetül pedig egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük a 

kitöltőknek, hogy a vajdasági nyelvhasználati jogok szerintük milyen 

mértékben valósulnak meg gyakorlati alkalmazásuk során. A válaszadók 

kiemelkedő többsége, 44,3%-a ezt 3-ra értékelte, 31,4%-a pedig 2-re. A 4-es 

érték 14,3%-ot kapott, a két szélső érték pedig elenyésző szavazatot. Ebből 

egyértelműen kitűnik, hogy a vajdasági fiatalok nem túlságosan elégedettek 

a nyelvhasználati jogok gyakorlati megvalósulásával.  

 

6. Konklúziók 

  

A kérdőíves felmérés elvégeztével vegyes érzelmeim vannak a 

hipotézisemmel kapcsolatban, melynek kiindulópontja, hogy a vajdasági 

magyar fiatalok többsége nincs tisztában anyanyelvével kapcsolatos 

nyelvhasználati jogaival. Valóban, ez több esetben is beigazolódni látszott, 

ugyanakkor egyes kérdéseknél születtek kiugróan magas arányok is a helyes 

válaszokra vonatkozóan. Ilyen például, hogy a válaszadók 87,1%-a tudott a 

földrajzi- és helységnevek magyar nyelven történő kiírásának 

szabályozásáról vagy 75,7%-a arról, hogy igényelhetnek magyar nyelvű 

dokumentumokat. Ilyen válaszarányok mellett aligha mondhatnám, hogy a 

vajdasági fiatalok nyelvi jogtudatossága alacsony lenne.   

  Ehelyett inkább azt a megállapítást teszem, hogy ismereteik több 

területen hiányosak. Itt főként arra gondolok, hogy nincsenek tisztában 
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Vajdaság Autonóm Tartomány hivatalos nyelveivel vagy, hogy nem tudják 

kihez fordulhatnak a hivatalos nyelvhasználati jogok megsértése esetén. Ez 

azonban egyáltalán nem meglepő, hiszen legtöbbször azzal sem vagyunk 

tisztában, ha nyelvhasználati sérelem ér minket. Még ha általánosságba véve 

már hallottunk is néhány nyelvhasználati jogunkról, mégsem tudjuk, hogy e 

jogok konkrétan mit biztosítanak számunkra, vagyis mi az, ami megillet 

minket a hivatalos nyelvhasználat területén. Személyes tapasztalatom alapján 

mondhatom, hogy amikor megdorgált a hivatalban dolgozó néni helytelen 

szerbtudásom okán, elszégyelltem magam, az pedig meg sem fordult a 

fejemben, hogy engem éppen nyelvhasználati sérelem ér. A hasonló 

incidensek miatt pedig, ahogyan azt a kérdőíves felmérésben résztvevők is 

említették, egyre jobban eltávolodunk a magyar nyelvű ügyintézésektől.  

  Emiatt pedig nem a fiatalok okolhatók. Éppen ezért a legfontosabb 

feladat e hivatalos nyelvhasználati jogoknak a lehető legszélesebb körben 

való elterjesztése, valamint a fiataloknak megfelelő tájékoztatása, ami azért 

is szükséges és sürgető, mivel így a magyar nyelv használata nem szorul 

vissza családi és baráti körökbe, hanem kiterjed a hivatalos kommunikáció 

területére, ezáltal életben tartva a nyelvet a térségben.  

  A többnyelvűség és a multikulturalizmus Vajdaság Autonóm 

Tartomány legfőbb értékei hosszú évtizedek óta, amelyeket nem szabad 

veszni hagyni, vagy áldozatául esni egy központosított rendszernek. Egy 

újabb, szélesebb jogokat biztosító nyelvtörvény elfogadásáig mindannyiunk 

feladata a sokszínűség értékeinek, - mint amilyen a nyelv - védelme és 

ápolása.  
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Pataki István 

 

A 2012-es ukrán nyelvtörvény és az új nyelvtörvény tervezeteinek 

összehasonlító elemzése 
 

 

 

A hányattatott sorsú kárpátaljai magyar kisebbség a Szovjetunió 

széthullásakor hatalmas reményekkel várta a szebb jövőt. Szüleim 

visszaemlékezései szerint az emberek nagy bizakodással támogatták az 1991. 

december 1-ei függetlenségi referendumon Ukrajna függetlenségét. De mit 

várt a kárpátaljai magyarság a függetlenségtől? Demokráciát, szabadságot, 

azt, hogy megtorlás nélkül vállalhassák fel magyarságukat, továbbá azt, hogy 

szabadon használhassák anyanyelvüket. Ukrajna többi nemzeti kisebbségében 

szintén hasonló vágyak fogalmazódhattak meg. A reményekkel teli kárpátaljai 

magyarságnak azonban végül csalódnia kellett. A kommunista diktatúrát a 

keleti szláv népektől egyáltalán nem idegen nacionalizmus, sovinizmus 

váltotta fel. Bár bizonyos tekintetben pozitív változások történtek, a nemzeti 

kisebbségek problémáit az ukrán kormányok teljesen figyelmen kívül 

hagyták, azok megoldására abszolút nem törekedtek. Ilyen volt a nyelvkérdés 

is. A nyelvi jogokat az 1989-es szovjet nyelvtörvény1 szabályozta egészen a 

2010-es évekig. Az ekkor kormányra kerülő Régiók Pártja Viktor Janukovics 

elnök vezetésével viszont célul tűzte ki az etnikai és anyanyelvi értelemben 

homogénnek egyáltalán nem mondható ország nyelvi problémáinak 

rendezését. Az 5029-VI-os „Az állami nyelvpolitika elveiről” szóló törvényt 

végül 2012. június 5-én fogadta el az ukrán Legfelsőbb Tanács, majd 

augusztus 8-án Viktor Janukovics aláírásával szentesítve érvénybe léptette 

                                                      
1 Law of the Ukrainian SSR “On Languages in the Ukrainian SSR” (Vidomosti Verkhovnoi Rady 

(VVR) 1989, № 45, p. 631; 1995, № 13, p. 85; 2003, № 24, p. 159) 
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azt, felváltva ezzel az 1989-es „A nyelvekről az Ukrán SzSzK-ban” c. 

törvényt. A tervezetet 2012. február 7-én nyújtotta be Vadim Kolesznicsenko 

és Szerhij Kivalov parlamenti képviselő. A tervezet 11 fejezetből és 32 

cikkelyből áll. A törvény elfogadása azonban hatalmas port kavart, különösen 

az ország nyugati felén, ahol a különböző ukrán nacionalista ideológiák 

hódítanak a lakosság körében. Bár a törvényt soha nem alkalmazták az 

országban és semmilyen pozitív változást nem hozott a gyakorlatban, azt 

folyamatosan támadták. Janukovics elnökségének bukásával a politikai 

erőviszonyok megváltoztak az ukrán parlamentben. A kisebbségek mellett 

kiálló lojális képviselőkkel szemben felülkerekedtek a nacionalista eszméket 

valló politikusok. 2017. január 19-én a Legfelsőbb Tanács 33 képviselője 

benyújtotta „Az államnyelvről” szóló törvénytervezetet. A képviselők célja a 

2012-ben elfogadott nyelvtörvény eltörlése, amit egyébként 2014-ben már 

eltörölt az ukrán törvényhozás, de Ukrajna ideiglenes elnöke, Olekszandr 

Turcsinov nemzetközi nyomás hatására végül nem írta alá. A 8 fejezetből és 

59 cikkelyből álló törvénytervezet a Kulturális Minisztériumban dolgozták ki 

Volodimir Vaszilenko professzor irányításával. 

Munkámban a fent említett két nyelvtörvény tervezetét mutatom be, 

illetve elemzem. Először is a 2012-es nyelvtörvény tartalmát ismertetem. 

Ezután kerül sor az új tervezet szövegének bemutatására, azonban már a 2012-

es nyelvtörvény összehasonlításával, illetve együttes elemzésével. Fontosnak 

tartom kiemelni, hogy a két tervezetnek csak a legfontosabb, illetve a nemzeti 

kisebbségeket pozitívan vagy negatívan érintő passzusait ismertetem. Mielőtt 

azonban rátérek az esszé lényegi részére, táblázatos formában mutatom be 

Ukrajna anyanyelvi összetételét a 2001-es összukrajnai népszámlálás adatai 

alapján. 

A tanulmányt internetes forrásokra alapozom, melynek két fő forrása a 

2012-es nyelvtörvény és az új nyelvtörvény tervezeteinek eredeti szövege. 

Néhány esetben felhasználásra kerültek Ukrajna Alkotmányának nyelvekhez 
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kapcsolódó paragrafusai is. Az említett források az ukrán törvényhozás, 

vagyis Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának hivatalos weboldalán érhetőek el.2 A 

népszámlálási adatok pedig az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal online 

adatbázisából származnak. 

A két nyelvtörvény tervezetének elemzése előtt fontos néhány 

mondatban szót ejteni Ukrajna lakosságának anyanyelvi összetételéről. Az 

országban 2001-ben tartottak utoljára népszámlálást. Ekkor az ország teljes 

lakossága 48,457 millió fő volt (lásd az 1. sz. táblázat adatait). 

 

1. táblázat - Ukrajna anyanyelvi összetétele a 2001-es népszámlálás alapján 

Anyanyelv Lélekszám Százalékosan 

ukrán 32 577 468 67,53 

orosz 14 273 670 29,59 

krími tatár 231 382 0,48 

moldáv 185 032 0,38 

magyar 161 618 0,34 

román 142 671 0,30 

bolgár 134 396 0,28 

fehérorosz 56 242 0,12 

örmény 51 847 0,11 

gagauz 23 765 0,05 

roma 22 603 0,05 

egyéb 178 764 0,38 

nem adta meg 201 437 0,42 

  
  Forrás: http://2001.ukrcensus.gov.ua/i/u/cens2001.pdf, letöltve: 2017.11.11. 

                                                      
2 Lásd: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/index, letöltve: 2018. 04. 26. 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/i/u/cens2001.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/index
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A fenti adatokból láthatjuk, hogy Ukrajna nyelvi térképe rendkívül színes. A 

többségi ukrán anyanyelvű lakosság mellett többmilliós létszámú nem ukrán 

anyanyelvű népesség él az ország területén. Egy soknemzetiségű ország belső 

nyugalmát úgy lehet megőrizni, ha a kisebbségi ügyeket rendkívüli 

odafigyeléssel oldják meg. Úgy gondolom, hogy a különböző etnikumok 

békés együttélésének egyik alapfeltétele az ország mindegyik állampolgára 

számára előnyös nyelvtörvény. Ezt felismerte Viktor Janukovics ukrán elnök 

és a kormány is. Így született meg a 2012-es ukrán nyelvtörvény, ami 

rendkívül barátságos hangnemet üt meg a nem ukrán anyanyelvű lakossággal, 

miközben az államnyelv védelmét sem sértik meg. 

A tervezet első fejezetében összefoglalják a nyelvtörvényhez 

kapcsolódó fogalmak magyarázatát. A következők találhatóak itt meg: 

államnyelv, nyelvcsoport, nyelvi kisebbség, regionális nyelvcsoport, régió, 

regionális nyelv vagy kisebbségi nyelv, anyanyelv, a nemzeti kisebbségek 

nyelve. Eszerint az államnyelv a jogszabály által megerősített nyelv, melynek 

alkalmazása kötelező az államirányítás és ügyintézés szerveinél, az 

intézményekben és szervezetekben, a vállalatoknál, az állami oktatási, 

tudományos, kulturális intézményekben, a hírközlésben, a kapcsolattartás 

szférájában, az informatikában stb. A regionális nyelvcsoport személyek egy 

bizonyos régióban, földrajzi körzetben élő csoportja, melynek közös 

anyanyelve van. A régió külön önkormányzattal rendelkező közigazgatási-

territoriális egység, mely lehet a Krími Autonóm Köztársaság, megye, járás, 

város, nagyközség, falu. A regionális nyelv pedig olyan nyelv, amelyet 

hagyományosan használnak az állam egy bizonyos területén, földrajzi 

körzetében az adott állam polgárai, akik olyan csoportot alkotnak, amely szám 

szerint kisebb, mint az adott állam többi lakossága; és/vagy különbözik az 

adott állam hivatalos nyelvétől. 

A törvény szerint „az állami nyelvpolitika feladatai közé tartozik 

Ukrajnában a társadalmi viszonyok szabályozása az ukrán mint államnyelv, 
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valamint a regionális nyelvek vagy a kisebbségi nyelvek sokoldalú fejlődését 

illetően, továbbá más, az ország lakossága által használt nyelvek 

használatának szabályozása az állami, a gazdasági, a politikai és a polgári 

életben, az emberek és népek között politikai kapcsolattartásban, a polgárok 

jogainak védelme ebben a szférában, feladata úgyszintén az emberek nemzet 

önérzetének, nyelvének és kultúrájának tiszteletben tartására, és az ukrán 

társadalom egységének a megerősítésére való nevelés.”3 

A nyelvtörvény értelmében mindenkinek joga van anyanyelvének 

szabad meghatározásához, a kommunikáció nyelvének megválasztásához, 

valamint egy- vagy többnyelvűként meghatározni önmagát. Mindenki, etnikai 

hovatartozástól, nemzeti-kulturális identitásától, lakhelyétől vagy vallási 

meggyőződésétől függetlenül jogosult bármely nyelv szabadon használatára a 

társadalmi- és magánéletben. 

Ukrajnában a nyelvről szóló jogszabályok összessége Ukrajna 

Alkotmányából, a Nemzetségek jogainak deklarációjából, a jelen törvényből, 

a „Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálásáról”, 

„A nemzet kisebbségekről” szóló törvényekből, „Az Európai Tanács nemzet 

kisebbségek védelméről szóló Keretegyezménye ratifikálásáról” szóló és más 

ukrán törvényekből áll, valamint azokból az Ukrajna Legfelső Tanácsa által 

kötelező érvényűként jóváhagyott nemzetközi egyezményekből, amelyek a 

nyelvhasználatot szabályozzák. 

A törvény 6. cikkelye kimondja, hogy Ukrajna államnyelve az ukrán. A 

törvény kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát az élet minden területén, 

ugyanakkor leszögezik, hogy „az államnyelv használatának kötelezővé tétele 

vagy használatának elősegítése a társadalmi élet egyik vagy másik területén 

nem értelmezhető a regionális vagy kisebbségi nyelv alkalmazásának 

                                                      
3 2012. évi „Az állami nyelvpolitika elveiről” szóló törvény, 1-2. cikkely; Forrás: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page, letöltve: 2017.11.10. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page
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tiltásaként vagy használat jogának lekicsinyléseként a megfelelő adott körzet 

területén”.4 

A nyelvtörvény legfontosabb része az 5. cikkelyben található, amely 

szerint az ukrán nyelv mellett párhuzamosan alkalmazhatók a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek azokon a területeken, ahol ez indokolt. E szabályozás 

értelmében, a regionális nyelvek használata kiterjed az oktatásra, 

tömegtájékoztatási eszközökre, államhatalmi szervekre és a helyi 

önkormányzatokra, a bírósági eljárásokban, a gazdasági és szociális 

tevékenységre, a kulturális rendezvények lebonyolítására és a társadalmi élet 

egyéb szféráira. 

A 7. cikkelyben a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartája alapján a következő nyelveket határozták meg regionális vagy 

kisebbségi nyelvként: orosz, fehérorosz, bolgár, örmény, gagauz, jiddis, krími 

tatár, moldáv, német, görög, lengyel, roma, román, szlovák, magyar, karaim 

és krimcsák. A törvény által meghatározott intézkedéseket a felsorolt nyelvek 

mindegyikére alkalmazni kell, ha az adott területen a lakosság legalább 10%-

a beszéli azt. A helyi önkormányzatok bizonyos esetekben viszont 

alkalmazhatják az intézkedéseket olyan nyelvekre, melyeknek használói 

száma a lakosság kevesebb, mint 10%-át teszi ki az adott területen. A 

regionális nyelvi csoportok számát az össz-ukrajnai népszámlálások 

eredményei alapján számítják ki. A törvény kimondja, hogy a törvénynek a 

regionális nyelvek fejlesztésére, használatára és védelmére vonatkozó 

rendelkezések nem értelmezhetőek az államnyelv használatának 

akadályozásaként. 

A nyelvtörvény kidolgozói nagy figyelmet fordítottak a 

nyelvvédelemre is. A 8. cikkely kimondja, hogy az állami, regionális vagy 

kisebbségi nyelvek nyilvános lebecsülése vagy becsmérlése, szándékos 

                                                      
4 Uo., 6. cikkely. 
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eltorzítása a hivatalos dokumentumokban és szövegekben az emberi jogok 

megsértéseként, a nyelvi alapon való ellenségeskedés szításaként 

értelmezhetőek. Ez a cselekedet felelősségre vonást von maga után Ukrajna 

Büntető Törvénykönyvének 161. cikkelye alapján.5 

A nyelvtörvény második fejezete szabályozza az államhatalmi szervek, 

a helyi önkormányzati szervek, a bírósági ügyintézés, gazdasági és szociális 

tevékenység ügyviteli nyelvét. Eszerint a Legfelsőbb Tanács nyelve az ukrán, 

de a felszólaló más nyelven is beszélhet. Ebben az esetben a beszéd 

államnyelvre való fordításáról gondoskodnak. Ugyanakkor a helyi állami 

szervek, a helyi önkormányzati szervek és a bíróság tevékenysége során 

használhatóak a regionális nyelvek is. A regionális nyelvi területeken igény 

esetén minden hivatalos dokumentum kiállítható e nyelveken is. A gazdasági 

és szociális tevékenység során szintén biztosítani kell a regionális nyelvek 

használatát. A törvény értelmében a választások és a népszavazások nyelve is 

eltérhet az államnyelvtől a regionális nyelvi területeken. A jelöltek saját 

belátásuk alapján dönthetnek, hogy milyen nyelven agitálnak.6 

A harmadik fejezet szabályozza az oktatás, a tudomány, az informatika 

és a kultúra nyelvét. Ennek megfelelően, az oktatás nyelvének szabad 

megválasztása minden állampolgár elidegeníthetetlen joga. Minden általános 

középfokú tanintézményben kötelező az ukrán nyelv mellett oktatni egy 

regionális nyelvet a földrajzi körzetnek megfelelően. A regionális nyelvi 

területen az ukrán nyelven és ukrán irodalmon kívül minden tantárgy oktatása 

regionális nyelven történik. A nyelvtörvény a független külső tesztelés során 

(emeltszintű érettségi) kérés esetén -az ukrán nyelvet és irodalmat leszámítva- 

lehetőséget biztosít bármelyik tantárgyból készült tesztlapnak a regionális 

                                                      
5 2012. évi „Az állami nyelvpolitika elveiről” szóló törvény, 4-8. cikkely; Forrás: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page, letöltve: 2017.11.11. 
6 Uo., 9-18. cikkely. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page
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nyelvek egyikén való kitöltésére. Az óvodai oktatástól kezdve a felsőoktatási 

képzésig az oktatás nyelvét az állampolgárok igényei szerint alakítják ki. A 

magánoktatási intézmények nyelvét az intézmény alapítója határozhatja meg. 

A tudomány, az informatika és a kultúra terén teljes nyelvi függetlenség 

élvezhető az ország területén beszélt nyelvek mindegyikén. Minden kulturális, 

művészi és szórakoztató esemény nyelve szabadon megválasztható. A 

külföldi filmek bemutatása történhet szinkronosan vagy feliratosan a 

fogyasztók igényei szerint államnyelven vagy a regionális nyelvek 

bármelyikén.7 

Az információ és a hírközlés területén szintén használható az ukrán 

nyelv mellett regionális nyelv vagy valamilyen másik nyelv is. A televíziós 

csatornák, a rádiócsatornák, az elektromos és a nyomtatott sajtótermék is 

szabadon használhatja az államnyelvet vagy a regionális nyelvet. A regionális 

nyelvi területeken a földrajzi objektumok megnevezéseit ukrán nyelven 

határozzák meg, de lefordíthatóak a regionális nyelvre. A törvény egyedül az 

Ukrán Fegyveres Erőknél teszi kizárólagossá az államnyelv használatát:  itt 

tehát az ukrán nyelven kívül nem használható  a regionális nyelvek egyike 

sem.8 A jogszabály egyik nagy pozitívuma, hogy utolsó cikkelye felelősségre 

vonást helyez kilátásba azokkal szemben, akik megsértik a törvényt.9 

A 2012-es nyelvtörvény teljes szövegének átolvasása után elmondható, 

hogy az alkotók nagy figyelmet fordítottak a törvény kidolgozására, 

figyelembe véve Ukrajna Alkotmányát, illetve az ország nemzetközi 

kötelezettségeit. A törvény elfogadásával Ukrajna mindenképp példát 

mutatott a világ számos többnyelvű országának. Összefoglalva, a 

nyelvtörvény lényege, hogy a közigazgatási egységeken belül (megye, járás, 

                                                      
7 2012. évi „Az állami nyelvpolitika elveiről” szóló törvény, 20-23. cikkely; Forrás: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page, letöltve: 2017.11.11. 
8 Uo., 24-29. cikkely; 
9 Uo., 32. cikkely; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page
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város, település) az ukrán mellett hivatalossá válhat bármelyik nyelv, amelyet 

a lakosság legalább 10%-a beszél. Emellett megyei szinten a felsorolt 18 

nyelvből 4 nyelv válhat hivatalossá. Kárpátalján a magyar, Csernyivci 

megyében a román, a Krímen a krími tatár, illetve 13 megyében az orosz nyelv 

lehet hivatalos.10 Ennek értelmében az említett megyékben a társadalmi élet 

minden szférájában, az állami szerveknél az ügyintézés nyelve a regionális 

nyelv is lehet. Az űrlapok és hivatalos dokumentumok az ukrán mellett 

regionális nyelveken is kérhetőek. Sajnos a kárpátaljai magyaroknak is széles 

nyelvi jogokat biztosító törvény soha nem működött a gyakorlatban. 

Az új nyelvtörvény tervezete hatalmas felháborodást váltott ki 

Magyarországon, Romániában és Oroszországban is. De mi lehetett ennek az 

oka? A tervezet 1. cikkelye kimondja, hogy „Ukrajnában az egyetlen 

államnyelv (hivatalos nyelv) az ukrán. Az ukrán nyelv egyedüli hivatalos 

nyelvi státusza azonban nem alapozhatja meg a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek nyelvi jogainak és szükségleteinek megtagadását.”11A 

tervezet szerint az ukrán nyelv állami státusza elengedhetetlen eleme az 

unitárius Ukrajnának. Ez a rész még nem tér el különösen a jelenleg érvényben 

lévő törvénytől, de a következő pontban lefekteti, hogy a hivatalos 

többnyelvűség bevezetése ellentétes Ukrajna Alkotmányával, ami etnikai 

konfliktusokhoz vezethet, a többnyelvűség bevezetésére való kísérletek pedig 

az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására vagy megdöntésére 

irányulhatnak. A nyelvtörvény ezen része teljesen ellentétes a 2012-es 

nyelvtörvénnyel, amely kiáll a többnyelvűség védelme mellett. A tervezet 

kimondja, hogy az ukrán nyelv torzítása vagy megsértése a hivatalos 

                                                      
10 Csernicskó István: Új nyelvtörvény Ukrajnában. Nyelv és Tudomány, 2012. augusztus 7. Forrás: 

http://real.mtak.hu/25285/1/Uj_nyelvtorveny_Ukrajnaban_2012_nyest.hu_u.pdf, letöltve:2017.11. 

10. 
11 2017. évi „Az államnyelvről” szóló törvénytervezet, 1. cikkely; Forrás: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 

pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953, letöltve 2017.11.11. 

http://real.mtak.hu/25285/1/Uj_nyelvtorveny_Ukrajnaban_2012_nyest.hu_u.pdf
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dokumentumokban felelősségre vonást eredményezhet.12 Ezzel hadat 

üzennének az úgynevezett szurzsik nyelvet beszélőknek. Szurzsik nyelvnek 

az orosz és az ukrán nyelv keverékét nevezik. Beszélőinek száma a kutatók 

szerint 5 és 8 millió között lehet, ami a lakosság 11-18%-a. Főként az ország 

keleti és déli területén használják.13 

Az erőszakos ukránosítás politikájának érzetét tovább erősíti a 2. 

cikkely, ami szerint az ország területén kizárólag e jogszabály szabályozza az 

ukrán nyelv működését a társadalmi élet minden szférájában a 

magánbeszélgetést és a vallási szertartásokat kivéve. A törvény feladata 

többek között, hogy megvédje az ukrán nyelv állami státuszát, mint az ukrán 

állampolgárok nyelvét; segítse az ukrán nyelv elfogadását az etnikumok 

közötti kommunikáció nyelveként; támogassa az ukrán nyelv funkcionálását 

az ukrán társadalom egyesítésében, ezáltal erősítve Ukrajna területi egységét, 

az állami függetlenséget és a nemzetbiztonságot; elősegítse az ukrán nyelv 

fejlődését a nemzeti identitás erősítése érdekében. 

A törvény második fejezete nyíltan kijelenti, hogy Ukrajna minden 

állampolgárának kötelessége az ukrán nyelvet beszélni. Az állam pedig 

lehetőséget biztosít az ukrán nyelv elsajátítására az óvodai, iskolai és 

felsőoktatási rendszerén keresztül.14 

A harmadik fejezet tartalmazza azokat a személyeket, akik esetében 

kötelező az ukrán nyelv ismerete. Nem csak az államapparátus tagjainak 

kötelező folyékonyan beszélni az államnyelvet a legfelső szinttől a legalsóig, 

de még az állami iskolák igazgatóinak és tanárainak vagy az állami és 

önkormányzati egészségügyi intézmények dolgozóinak is.15 

                                                      
12 Uo., 1. cikkely; 
13 Legyen hivatalos nyelv a szurzsik. Nyelv és Tudomány, 2013. június 14; Forrás: 

https://m.nyest.hu/hirek/legyen-hivatalos-nyelv-a-szurzsik, letöltve: 2017.11.11. 
14 2017. évi „Az államnyelvről” szóló törvénytervezet, 4-6. cikkely. 
15 Uo., 7. cikkely. 

https://m.nyest.hu/hirek/legyen-hivatalos-nyelv-a-szurzsik
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A negyedik fejezet szerint a bírósági eljárások során is egyedül az ukrán 

nyelv alkalmazható. A 15. cikkely az államnyelv alkalmazását szabályozza a 

választások és a népszavazás lefolytatása során . Eszerint nem csak a szavazás 

és a népszavazás nyelve az ukrán, de az állami költségvetésből finanszírozott 

választási kampány is csak az államnyelven folytatható a televízióban, illetve 

a rádióban, de még a kültéri reklámhordozók plakátjainak felirata sem lehet  

az ukránon kívül más nyelvű. A politikai pártok, elnökjelöltek és a parlamenti, 

megyei, járási, illetve önkormányzati képviselőjelöltek szórólapjai, plakátjai 

és minden egyéb tájékoztató anyag szintén csak ukrán nyelvű lehet. Vagyis 

még a két kárpátaljai magyar párt, a KMKSZ és az UMDSZ, akiknek 

támogatóik magyar anyanyelvűek sem agitálhatnak a magyar nyelvterületen 

magyar nyelven.16 

A tervezetet olvasva eddig sem egy európai integrációt folytató ország 

lehetséges nyelvtörvénye rajzolódhatott ki az olvasó számára, de az igazi sokk 

csak ezután következik. Az ötödik, „Az államnyelv használata a 

közszférában” c. fejezetben olvasható cikkelyek az oktatási, tudományos, 

kulturális élet nyelvhasználatát szabályozzák. Az óvodai képzéstől kezdve a 

felsőoktatásig csak ukrán nyelven történhet az oktatás az állami 

tanintézményekben. A nemzeti kisebbségek tagjai mindössze amolyan 

fakultatív foglalkozás keretein belül tanulhatják az anyanyelvüket a felsőfokú 

képzésig. Csak a magánintézményekben alkalmazható az ukrán nyelv mellett 

valamilyen másik nyelv az oktatásban. A felsőfokú képzés nyelve szintén az 

ukrán, de az intézményeknek joga van dönteni egy vagy több tantárgy angol 

vagy az Európai Unió valamely másik hivatalos nyelvén való oktatásáról, de 

biztosítani kell, hogy ne szoruljon háttérbe az ukrán nyelv. Ebben az esetben 

alkalmazható az oktatás nyelvével megegyező szakirodalom és tankönyv is. 

                                                      
16 Uo., 11, és 15. cikkelyek. 
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Az ukránosítás politikája a tudományt sem hagyja figyelmen kívül. A 

tudományos publikációknak ukrán nyelven kell megjelenniük, de ha a 

felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa beleegyezik, abban az esetben a 

kiadványt vagy annak egy részét közzé lehet tenni az Európai Unió egyik 

hivatalos nyelvén is.  

A kulturális, művészi és szórakoztató rendezvények nyelve szintén az 

államnyelv. Amennyiben valami az ukrántól eltérő nyelven hangzik el, 

biztosítani kell az egyidejű vagy szekvenciális fordítást. A rendezvényekről 

szóló hirdetmények, plakátok, meghívók csak ukrán nyelvűek lehetnek. 

Amennyiben a színházi előadás idegen nyelvű, akkor azt feliratozni kell ukrán 

nyelven. A múzeumi és a művészeti kiállítások is ukrán nyelven zajlanak. A 

múzeumi tárgyakról szóló információk szintén ukrán nyelvűek kell hogy 

legyenek, de az ukrán felirat alatt vagy attól jobbra feltüntethetik az 

információt más nyelven is. Ukrán filmkészítők által készült filmek csak 

ukrán nyelven jelenhetnek meg, ha egy része nem ukrán nyelvű, akkor 

kötelező szinkronizálni. Az ilyen részek nem haladhatják meg a teljes film 

hosszának 15%-át. Külföldi filmeket feliratozva vetíthetnek, de az ilyen 

filmek nem haladhatják meg a moziban megjelenő összes film 10%-át. 

A televíziózás és a rádiózás is csak ukrán nyelven történhet. A televízió- 

és rádiócsatornák tulajdonjogtól függetlenül csak ukrán nyelvű műsorokat 

adhatnak le. A külföldi televíziós és rádiós műsorok ukrajnai adásba kerülése 

esetén mindent fordítani kell, kivéve a dalokat, zenei alkotásokat. A nemzeti 

kisebbségek számára adhatnak le anyanyelvi műsorokat, de ezek nem 

haladhatják meg a teljes műsorszolgáltatás 20%-át. Nyomtatott sajtótermék 

csak akkor jelenhet meg idegen nyelven, ha ukrán nyelven is megjelenik. 

Ebben az esetben a fordított tartalomnak meg kell egyeznie az eredetivel. 

Ugyanez vonatkozik a könyvkiadásra is.  

A nyelvtörvénytervezet szerint a hivatalok, intézmények, 

vállalkozások, szervezetek bélyegzői, hivatalos nyomtatványai és az épületen 
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elhelyezett táblái az ukrán mellett csak angol nyelven használhatóak. A 

földrajzi nevek, illetve a települések, terek, utcák, rakpartok, hidak nevei 

szintén csak ukrán nyelven használhatóak. Az ukrajnai földrajzi objektumok 

nevei nem fordíthatóak le más nyelvekre. A nem ukrán nyelvű könyvekben, 

térképekben, enciklopédiákban vagy bármilyen más kiadványban csak az 

adott nyelv helyesírásának megfelelően leírt ukrán megnevezés használható. 

A nemzeti kisebbségek által lakott területen azonban engedélyezett az útjelző 

táblákon vagy egyéb felületen feltüntetni földrajzi objektumok neveit az ukrán 

nyelv mellett más nyelven vagy az ukrán megnevezés latin betűs átírását. 

Ebben az esetben a latin betűkkel ellátott feliratnak az ukrán felirat alá kell 

kerülnie, vagy az ukrán felirattól jobbra.17 

A tervezet legrémisztőbb passzusa a hetedik, „Az államnyelv védelme” 

c. fejezetben található, ugyanis nyelvrendőrségi rendszert hoznának létre. A 

nyelvellenőrök az ország egész területén ellenőriznék a nyelvtörvény 

betartását hivatalból, valamint bejelentés alapján. A nyelvtörvény megsértése 

esetén jogukban áll bírságolni, de akár bírósághoz fordulni is.18 

A jelenlegi és a parlament előtt álló nyelvtörvény tervezetének 

megismerkedése után elmondhatom, hogy a két tervezet minden tekintetben 

az ellentéte egymásnak. Miközben a 2012-es nyelvtörvény értékként tekint a 

többnyelvűségre, amit meg kell védeni és óvni, addig az új tervezet kidolgozói 

betegségnek látják Ukrajna nyelvi sokszínűségét, amitől meg kell szabadulni. 

A két tervezet összehasonlítása nem vesz igénybe sok időt. Az 

átláthatóság érdekében az alábbi táblázatban foglaltam össze a különbségeket: 

 

 

 

                                                      
17 Uo., 17-37. cikkely. 
18 Uo., 58-59. cikkely. 



III. Fiatalok a jogvédelem területén 

214 

 

2. táblázat - A 2012-es, illetve a 2017-es nyelvtörvények összehasonlítása 

 2012-es nyelvtörvény 2017-es nyelvtörvény 

Államnyelv ukrán ukrán 

Hivatalos nyelv 
ukrán és regionális 

nyelvek 
ukrán 

Oktatás, tudomány és 

kultúra nyelve 

bármelyik nyelv, 

amelyet az ország 

területén beszélnek 

ukrán 

A hadsereg nyelve ukrán ukrán 

Egészségügy és sport 

nyelve 

ukrán és regionális 

nyelvek 
ukrán 

Hírközlés nyelve 

bármelyik nyelv, 

amelyet az ország 

területén beszélnek 

ukrán 

Egyházai szertartások 

nyelve 

bármelyik nyelv, 

amelyet az ország 

területén beszélnek 

bármelyik nyelv, 

amelyet az ország 

területén beszélnek 

 

Forrás: a jogszabályok alapján készített saját táblázat 

 

Hogy miért ilyen egyszerű az összehasonlítás? A táblázatból egyértelmű. Míg 

a 2012-es nyelvtörvény teljes nyelvi szabadságot ad az ország 

állampolgárainak, addig az új nyelvtörvény elveszi a nyelvi szabadságot. A 

két tervezet csak az államnyelvben, a hadsereg nyelvében és az egyházi 

szertartások nyelvében mutat azonosságot. 

Érdemes kiemelni Ukrajna Alkotmányából néhány részletet. Az 

Alkotmány 10. cikkelye kimondja, hogy „Ukrajnában szavatolt az orosz és a 

többi ukrajnai nemzeti kisebbség nyelvének szabad fejlődése, használata és 
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védelme”.19 A következő, 11. cikkely megerősíti és kibővíti az Alkotmány e 

passzusát: „Az állam elősegíti az ukrán nemzet és történelmi tudata, 

hagyományai, kultúrája konszolidálódását és fejlődését, valamint Ukrajna 

valamennyi őslakos népe és nemzeti kisebbsége etnikai, kulturális, nyelvi és 

vallási sajátosságának a fejlődését.”20 Az Alkotmányból idézett részek nem 

szorulnak külön magyarázatra ebben az esetben. Az új nyelvtörvény 

kidolgozói saját alkotmányukat két pontban is megsértették, teljesen 

figyelmen kívül hagyták ezeket a részeket. 

A 2012-es nyelvtörvény összhangban van Ukrajna Alkotmányával és a 

nemzetközi egyezményekkel, illetve teljesen megfelel az európai normáknak. 

Bár sajnos eddig soha nem alkalmazták a gyakorlatban,  annak ellenére a volt 

szovjet tagköztársaság demokratizálódási folyamatának egyik első lépcsőfoka 

lehetne. A tervezet kidolgozói odafigyeltek az államnyelv védelmére, 

miközben óvni próbálták a többi nyelvet is. Egy olyan törvény, amely 

megbecsüli  az állampolgárokat, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

kisebbségi jogokat, soha nem okozhat kárt egy országnak. A nyelvtörvény 

alkalmazása elősegíthetné Ukrajnában az etnikumok közötti békét, tiszteletet. 

Az új nyelvtörvény nyílt célja a többnyelvűség megszüntetése Ukrajna 

nemzetközi kötelezettségei, az alapvető emberi és kisebbségi jogok, illetve 

saját Alkotmányának megsértésével. A tervezet az ország lakosságának több 

mint 30%-ától vonná meg az anyanyelv szabad használatának jogát. Egyedül 

a magánkommunikációban és az egyházi szertartásokban engedélyeznék a 

szabad nyelvhasználatot. Ez egy rendkívül antidemokratikus, diktatórikus 

elképzelés. Az egyik ukrajnai nemzeti kisebbség tagjaként, számomra teljesen 

érthetetlen, hogy egy olyan ország, amely évszázadokon keresztül harcolt a 

                                                      
19 Ukrajna Alkotmánya, 10. cikkely; Forrás: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/ 

96-%D0%B2%D1%80, letöltve: 2017.11.11. 
20 Uo., 11. cikkely 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/%2096-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/%2096-%D0%B2%D1%80
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függetlenségéért, azért, hogy ukránként határozhassák meg magukat továbbá, 

hogy használhassák anyanyelvüket, most hogyan viszonyulhat ennyire 

ellenségesen a saját nemzeti kisebbségeihez. Világos, hogy Ukrajna nem tud 

megbirkózni a többnyelvűségből adódó kihívásokkal. A problémát nem a 

kisebbségi kérdések megoldatlanságában látja, hanem magában a nemzeti 

kisebbségekben. Mennyivel könnyebb lehetne egy etnikailag és anyanyelvileg 

homogén országot vezetni. "Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszűnt 

az lenni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal az őt környező 

népek tengerébe."21 – olvasható Tolnai Vilmos Határtalan magyar nyelv c. 

művében. Ezt nagyon jól látja az ukrán vezetés is. Éppen ezért próbálja tűzzel-

vassal, minden kötelezettségét megszegve asszimilálni az ország nemzeti 

kisebbségeit a többségi ukrán társadalomba az anyanyelvhasználatunk 

elvételével. 

A szintén botrányos új oktatási törvény elfogadása után az Európai 

Uniónak sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelnie Ukrajnára. Már most, 

mielőtt elfogadnák, minden diplomáciai eszközt be kellene vetni az új 

nyelvtörvény tervezete ellen. Az uniónak akár gazdasági és politikai 

szankciók bevezetésével kellene válaszolnia. Az Európai Unión most 

hatalmas morális felelősség van. Támogatja-e továbbra is Ukrajnát annak 

ellenére, hogy folyamatosan megsérti az európai alapértékeket, vagy nemet 

mond. Egy olyan ország nem lehet az EU tagja, amely nevetséges okokra 

hivatkozva háborút indít a nemzeti kisebbségei ellen, akiknek ráadásul egy 

jelentős része uniós anyaországgal rendelkezik. Azonban mi, kárpátaljai 

magyarok tudjuk, hogy Magyarország és a magyar kormány mellettünk van 

és támogat minket, ez pedig hatalmas erőt ad nekünk. Bármennyire agresszív 

politikát folytat is ellenünk az ukrán kormány, nem lesz velünk könnyű dolga. 

                                                      
21 Vajthó László: Magyar idézetek könyve. Budapest: Egyetemi Kiadó. 1942, 258. 
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Leczkési Eszter 

 

Részarányos foglalkoztatás és anyanyelv használati jogok a 

közigazgatásban 
 

 

 

1. Bevezetés 

 

A mai Közép-Európa területén élő nemzetek nem mindig voltak egységesek, 

sem jogi szinten, sem a nemzeti hovatartozás terén. A nemzeti kisebbségek 

csoportjai mindig is hozzájárultak Európa történelméhez, s ezen nem tud 

változtatni egy ország jogrendszere vagy törvénye sem. Egy kiváló magyar 

professzortól, tudóstól, történésztől, Jeszenszky Gézától származó idézettel 

kezdeném pályázati munkámat: „A nemzeti kisebbségek nem úgy keletkeztek, 

hogy az emberek átlépték a határokat, hanem a határok lépték át az 

embereket“.1 Következésképpen a határok meghúzása és a nemzeti 

kisebségek tagjainak hovatartozása sajnos - legtöbb esetben - nem az 

kisebbségek akaratán múlott. 

 Pályázati munkám célja – a cím alapján is – a részarányos 

foglalkoztatás vizsgálata az anyanyelvhasználat szempontjából, illetve az 

érvényes törvények alkalmazásának kutatása. Munkám két fejezetre oszlik: az 

első fejezetben vizsgálom a nemzeti kisebbségek csoportjainak helyzetét és 

fejlődését Lengyelország és Csehország területén. Arra keresem a választ, 

miben más vagy különleges a két ország hozzáállása a nemzeti 

kisebbségekhez. A második fejezetben a Szlovákia déli részén élő magyar 

nemzeti kisebbség helyzetét vizsgálom az érvényes jogszabályok alapján. 

                                                      
1 Jeszenszky Géza: Nemzetállamok és nemzeti kisebbségek. 2017. Forrás: 

http://mandiner.hu/cikk/20170731_jeszenszky_geza_nemzetallamok_es_nemzeti_kisebbsegek, 

letölteve: 2018. 04. 26. 

http://mandiner.hu/cikk/20170731_jeszenszky_geza_nemzetallamok_es_nemzeti_kisebbsegek
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Elemzem a magyar-szlovák kapcsolatokat a kormányközi egyezmény 

alapján, valamint munkámnak ezen részét képezi egy gyakorlati felmérés is, 

melyben 30 személy segítségével szerettem volna fényt deríteni 

a nyelvasználati törvény2 betartására és hatékonyságára. 

 Annak érdekében, hogy minél lényegretörőbben és hitelesebben tudjam 

visszaadni a témában összegyűjtött tudást, nemcsak a magyar nyelvű 

szakirodalomhoz fordultam segítségért. Tanulmányoztam lengyel, cseh és 

szlovák írók könyveit, publikációit is. Mivel beszélem a szlovák nyelvet, nem 

is volt kérdés, hogy a hasonló cseh nyelven íródott könyveket is fel fogom 

használni.  

 

2. Csehország és Lengyelország jogrendszere és nemzetiségi 

kisebbségeinek védelme és nyelvhasználata 

 

Munkám során szerettem volna összehasonlítani a Visegrádi négyek országait 

a nemzeti kisebbségek védelmének szempontjából. Az első fejezetben 

Csehország és Lengyelország nemzeti kisebbségeinek jogaival fogok 

foglalkozni. Mindezt a történelmi háttér segítségével és a nemzetiségi jogok 

fejlődésével szemléltetve. 

 

2.1. A lengyel nemzeti kisebbségek alkotmányos védelme és jogaik 

történelmi fejlődése 

 

A második világháború befejezéséig Lengyelország nem volt etnikailag 

homogén  ország; ezekben az időkben ugyanis csak a lakosság 69%-a volt 

lengyel. Az 17. században azonban ez az arány még alacsonyabb volt, 

                                                      
2 Szlovákiában azokon a területeken, ahol a lakosság legkevesebb 15%-a a nemzeti kisebbséghez 

tartozik, megengedett a kisebbség nyelvének használata hivatalos ügyek intézésekor és 

a közéletben (tehát postán, boltokban) is, a kisebbség nyelvhasználatáról szóló 184/1999 számú 

törvény értelmében. 
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mindössze 50%. Ilyen és ehhez hasonló demográfiai adatok alapján 

kikövetkeztethetjük, hogy Lengyelország mindig is olyan ország volt, 

melynek lakossága etnikailag, nemzetiségileg kevert volt. A második 

világháború lejátszódása még drasztikusabb változásokat hozott a lakosság 

összetételében; a zsidóellenes törvények szinte teljesen eltüntették az ország 

területéről a zsidó lakosságot. Talán ez is az oka annak, hogy 

Lengyelországban a mai napig sincs teljesen kiforrva a nemzetiségi 

kisebbségeknek garantált jogok. Nem létezik ugyanis egyetlen konkrét 

törvény sem, amely a lakosság e csoportjainak nyújtana védelmet.3 

Az 1997-es lengyel alkotmány abban a tekintetben különleges, hogy 

első alkalommal tartalmazza a nemzeti kisebbségek védelmének garanciáját. 

Egészen addig semmilyen konkrét törvény vagy paragrafus nem foglalkozott 

a kisebbségvédelemmel. Az addig érvényes alkotmányok csak az általános 

diszkrimináció ellen való védelmet garantálták.  

A lengyel alkotmány 35. cikkelye teljes mértékben a nemzeti 

kisebbségeknek van szentelve. A cikkely második bekezdése lehetővé teszi 

a kisebbségi csoportoknak a saját tanulmányi és kulturális intézmények 

létrehozását, valamint azt a lehetőséget, hogy a kisebbség saját maga 

dönthessen a saját érdekeit érintő kérdésekben, szabad és titkos demokratikus 

választások vagy referendum formájában. Az alkotmány 27. cikkelye 

a lengyel nyelvet minősíti államnyelvnek, azonban a következő bekezdésben 

ki is jelenti, hogy az államnyelv használata nem veszélyeztetheti a nemzeti 

kisebbségek nyelvének használati jogát.4 

Pontosan ennek az alkotmánynak az elfogadása az oka, hogy a nemzeti 

kisebbségek újra megjelentek Lengyelország területén, hiszen egészen addig 

                                                      
3 Grzegorz, Janusz: Nemzeti kisebbségek a mai Lengyelországban. In: Regio – Kisebbség, politika, 

társadalom. 1994. 5. évf. 1. sz. 
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – A Lengyel Köztársaság Alkotmánya. Forrás: 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm, letöltve: 2018.05.09. 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
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semmilyen jogi „garancia“ nem létezett arra, hogy az ország területén védve 

lesznek a központi hatalmaktól olyan értelemben, hogy megőrizhessék saját 

identitásukat és kultúrájukat. Ezt a védelmet még tovább erősítette 

a nemzetközi egyezmények elfogadása is.5 

Lengyelország nemzeti kisebbségei leggyakrabban az anyaországukkal 

határos területeken élnek; itt főleg a német nemzeti kisebbség értendő. Volt 

lehetőségem meglátogatni e területeket, de tapasztalataim alapján, ami a helyi 

boltokat, éttermeket, vállalatokat illeti, nagyon kevés ember volt hajlandó 

megszólalni más nyelven, mint a lengyel. Ez talán betudható annak, hogy 

a lengyelek nagyon büszkék nemzetükre, egyben ez jele és következménye is 

annak, hogy a lengyel jogrendszer nem sok szabályt tartalmaz 

a nyelvhasználatról. 

 

2.2. A cseh jogrendszer sajátosságai és nemzetiségi jogok a közigazgatásban 

 

Nemcsak Szlovákia, de Csehország is rendelkezik nemzetiségi kisebbségek 

jogait meghatározó törvénnyel. A szóban forgó törvény első paragrafusa 

kijelenti, hogy a nemzetiségi kisebbségek csoportjához tartoznak azon 

állampolgárok, akik a lakosság többi tagjától eltérő származással, nyelvvel, 

kultúrával és tradíciókkal rendelkeznek, valamint ezen csoportok tagjainak 

száma kisebb, mint a cseh nemzetiségűek száma egy adott területen.6 

Összehasonlítva a magyar törvénnyel, amely kritériuma a nemzeti kisebbség 

minimum egy évszázados jelenléte az ország területén, Csehországban 

statisztikai módon oldják meg a kisebbségek számontartását. Az számít 

ugyanis kisebségnek, aki annak szeretné magát „tituláltani“. Kritérium a cseh 

                                                      
5 Lagzi Gábor: Kisebbségi identitáskeresés Lengyelországban az 1990-es években. In: Bárdi 

Nándor - Lagzi Gábor (szerk.): Politika és nemzeti identitás Közép-Európában. Budapest : Teleki 

L. Alapítvány. 2001, 97-112. 
6  A cseh nemzeti kisebbség jogairól szóló 273/2001 Sb. számú törvény / Z. č. 273/2001 Sb. o 

právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. 
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állampolgárság; tehát addig nem számít valaki a nemzeti kisebbségi csoport 

tagjának, míg nem szerzi meg a cseh állampolgárságot.  

A cseh jogrendszer érdekessége továbbá, hogy nemcsak egy, de akár 

két nemzetiséget is megadhatnak az állampolgárok; e lehetőség főleg a morva 

és cseh nemzetiség együttes használatára érvényes.  

A nemzetiségi kisebbséghez való tartozás kérvénye, illetve a kettős 

nemzetiség feltütetésén kívül a cseh állam egyáltalán nem szokta kérni az 

állampolgárok nemzetiségét. 

 

2.3. Részarányos foglalkoztatás és nemzetiségi kisebbségek Csehországban 

 

Csehország nemzetiségi kisebbségei az elmúlt évtizedekben folyamatosan 

asszimilálódtak, így elég nehéz meghatározni, mely kisebbségi csoportok 

vannak még jelen Csehország területén. Írók, professzorok véleményei szerint 

például a morvákat nem lehet kisebbségnek tekinteni, ugyanis vannak olyan 

területek, ahol a lakosság e része többségben van a cseh lakossággal szemben. 

Más kisebbségeket csak abban az esetben ismernek el, ha bizonyíthatóan 

régóta élnek az ország területén.7 

Csehország és Szlovákia közös múltját talán nem kell magyarázni; a két 

ország jogrendszere ebből kifolyólag nagyon hasonló. Miután Szlovákia 

függetlenedett Csehországtól, sok szlovák nemzetiségű maradt Csehország 

területén, és ez így van a mai napig is. Statisztikailag is kimutatott, hogy egyre 

több egyetemista folytatja tanulmányait cseh egyetemeken.8 Ezzel függ össze 

leginkább Csehországban a részarányos foglakoztatás kérdése ugyanis 

a szlovák állampolgároknak kiterjedtebb jogaik vannak az ország területén. 

                                                      
7 Kysela, Jan: Deset let Ústavy České republiky. Praha: Eurolex Bohemia s.r.o. 2003. 
8 Sedlák, Michal: Stále viac Slovákov odchádza do Česka. 2017. Forrás: 

http://www.hokejonline.com/clanky/stale-viac-slovakov-odchadza-do-ceska-lasak-bez-servitky-

pomenoval-preco_1/, letöltve: 2018. 05. 09. 

http://www.hokejonline.com/clanky/stale-viac-slovakov-odchadza-do-ceska-lasak-bez-servitky-pomenoval-preco_1/
http://www.hokejonline.com/clanky/stale-viac-slovakov-odchadza-do-ceska-lasak-bez-servitky-pomenoval-preco_1/
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Mindez azért, mert a cseh állam tekintettel van a történelmi tényekre és a 20. 

századi kitelepítésekre, melyek több szlovák nemzetiségű vagy később 

állampolgárságú embert kényszerítettek letelepedni az országban.9 Ettől 

eltekintve Csehország lakossága nemzetiségileg homogén; ebből következik, 

hogy a cseh nyelvet tartja egyetlen nyelvnek, amelyet hivatalos ügyintézésnél 

használni lehet. Továbbá közigazgatási szempontból is legfontosabb a cseh 

nyelv. Ez azonban egyetlen törvényből vagy az alkotmányból sem derül ki, 

tehát nincs jogilag meghatározva. Egyetlen kivétel – és itt jön szóba 

a részarányos foglakoztatás – a szlovák nyelv. Az ország területén élő 

szlovákok ugyanis, kiindulva a cseh és szlovák nyelv hasonlóságából, minden 

hivatalos ügyet intézhetnek az anyanyelvükön vagy fogadhatnak tolmácsot 

(habár ez a nyelvi hasonlósságra való tekintettel feleslegesnek bizonyul). 

Csehországnak kötelessége ezt a jogot a területén élő szlovákok számára 

bebiztosítani, a Regionális vagy Nemzeti Kisebbségek Európai Chartájából 

kiindulva.  

 

2.4. További kisebbségi jogok Csehországban 

 

A kisebbség által lakott területeken joguk van az utcák olyan nyelven történő 

megnevezésére, amely a kisebbség által előnyben részesített; ez azokra 

a területekre vonatkozik, melyeken a legutolsó népszámláláskor a lakosság 

legkevesebb 10%-a a nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát. 

A lengyel kisebbség szintén „elsőbbséget élvez“, hasonló módon, mint 

a szlovákok. Frýdek-Místek és Karviná területén számukra is érvényes az 

ügyintézéskor a saját anyanyelvük használata. 

                                                      
9 Klíma, Karel: Constitutional  law of the Czech Republic. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk. 2008. 
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Részarányos foglakoztatásról Csehország területén nem igazán találunk 

hivatalos forrásokat; ez abből a tényből is nyilvánvaló, hogy Csehország 

lakossága nagymértékben homogén. Egyetlen ilyen példát tudnék saját 

tapasztalatból is felhozni, azonban ez a példa sem nevezhető a hivatalos 

részarányos foglalkoztatás jelenlétének: csehországi boltokban, éttermekben, 

nagyobb cégekben gyakran találkozhatunk olyan alkalmazottakkal, akik 

beszélik a szlovák nyelvet. Lehetnek ők részmunkaidőben dolgozó szlovákiai 

egyetemisták, vagy cseh és szlovák egyesült cégek képviselői. Azonban jogi 

szempontból nézve az ország területén nem igazán van kit képviselni 

a közigazgatásban. Sem az érvényes törvények, sem a lakosság megoszlása 

alapján nem érződik és nem számít diszkriminációnak, ha netán valamelyik 

cégből, vállalatból vagy bármilyen munkahelyről hiányzik a nemzetiségi 

kisebbség képviselete. Ennek a ténynek, ennek a képviseletnek sokkal 

nagyobb szerepe lenne Szlovákia déli részén, ahol a magyar lakosság van 

többségben (lásd: második, gyakorlati rész és felmérés). Kitérhetnénk 

a morvák képviseletére, azonban az ő többségük is gyakran cseh 

nemzetiségűnek vallja magát. Ezért úgy gondolom, hogy sem a cseh jogi 

irodalom, sem más forrás alapján nem nevezhetjük a részarányos 

foglalkoztatást kifejlettnek vagy túltárgyaltnak.  

 

3. Szlovákia törvényei és annak kihatása a nemzetiségi kisebbségekre; 

törvények alkalmazása a gyakorlatban 

 

Mielőtt kitérnék a gyakorlati részre, szeretném bemutatni Szlovákia 

jogrendszerét, alkotmány és törvények által a nemzeti kisebbségek számára 

garantált jogokat és kötelességeket. 

Az első pontban szeretnék kitérni a Szlovák Alkotmány 

preambulumának kettősségére és kétes megfogalmazására. A szlovák jogi 
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irodalom szerint a nemzetet két szempontból különböztethetjük meg: politikai 

és etnikai értelemben. Több szlovák egyetemi professzor, író foglalkozott már 

a kérdéssel, miszerint a Preambulumban melyik nemzeti koncepció érvényes?  

Politikai értelemben a nemzet tulajdonképpen a népesség önmaga; tehát 

a törvényhozó nem tesz semmiféle különbséget az ország területén élő 

állampolgárok közt, még nemzetiségi hovatartozás szerint sem. Eme 

koncepció értelmében csakis egy dolog számít, mégpedig a szlovák 

állampolgárság és a Szlovák Köztársasághoz fűződő jogviszony. Etnikai 

értelemben olyan, az ország területén élő csoportokról beszélhetünk, akiket 

valamilyen módon összeköt a közös kultúra, nyelv, szokások, hagyományok 

vagy akár a terület is, amelyen élnek.10 

A Preambulum már az első sorában kiemeli a szlovák nemzet jelenlétét: 

“mi, a szlovák nemzet“ szavakkal indítja az Alkotmányt, amely a „nemzet“ 

szó politikai koncepciójának megerősítését szimbolizálja. Mindez azonban 

talán nem is volna probléma, ugyanis a nemzeti kisebbségekkel való 

együttműködést is tartalmazza a szóban forgó Preambulum. Azonban az 

utolsó szavak felülírják az elsőket; a Preambulum ugyanis a következő 

szavakkal ér véget: „mi, a Szlovák Köztársaság polgárai“. Itt tehát már az 

etnikai koncepció érvényesül. Több szlovák író is az etnikai koncepciót 

részesíti előnyben. Mindezt azon okból kifolyólag, mivel a szlovák nemzet 

első alkalommal kapta meg a lehetőséget, hogy saját Alkotmányt hozzon létre. 

Így tehát egy etnikum igyekezetéről van szó, hogy létrehozzon egy saját, 

önálló államot. A másik ok, amiért az etnikai koncepció a mai kisebbségi 

helyzet alapján is előbbre való, hogy a szlovák nemzet, mint a köztársaság 

létrehozója, de facto kiemeli magát, mint etnikai csoportot, mely az adott 

államot és annak alkotmányát létrehozta. Végül pedig ezzel az alkotmánnyal 

garantálja a nemzeti kisebbségek védelmének biztosítását. 

                                                      
10 Cibulka, Ľubor: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda). Bratislava: PraF UK. 2013. 
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3.1. A szlovák nyelvtörvények alkotmányjogi fejlődése és változása 

 

A nemzeti kisebbségek nyelvhasználata a közigazgatásban, közéletben nem 

volt mindig olyan formában elismerve Szlovákia területén, mint ahogy azt ma 

ismerjük. Mint nemzeti kisebbség tagja és joghallgató, jómagam is 

tapasztalom, hogy az állam által garantált törvények nem úgy működnek a 

gyakorlatban, mint ahogy azt az adott törvényben a törvényhozó 

megfogalmazta. 

 Az első lényegesebb változás 1997-ben következett be, amikor 

a Szlovák Alkotmánybíróság meghozta 8/96 számú döntését. Az említett 

döntésben a 270/1995 számú törvény az államnyelvről és a szlovák alkotmány 

34. cikkelyének, 2. bekezdésének c) pontja közti eltérést állapította meg. Az 

adott nyelvtörvény továbbá nem felelt meg a nemzetközi egyezmények 

előírásainak sem. Az ellentmondásos törvény preambulumának első 

bekezdése a szlovák nyelvnek adott prioritást; „általános önkifejező 

eszközként“ tekint a szlovák nyelvre, mint a szlovák nemzet „kulturális 

örökségének legértékesebb tényezőjére.“ A szlovák alkotmánybíróság ezzel 

kapcsolatban azon a véleményen volt, hogy az így megfogamazott törvény azt 

az érzést keltheti, hogy a 12. cikkelyben lévő alkotmányjogi védelem csakis 

azon állampolgárokat illeti meg, akik szlovák anyanyelvvel rendelkeznek. 

Továbbá kinyilvánította, hogy ugyanezen megfogalmazásnak kellene 

vonatkoznia az összes többi nemzeti kisebbségre Szlovákia területén. Az 

alkotmánybíróság így a kisebbségek javára döntött, és elrendelte a törvény 

preambulumának átfogalmazását.11 

A kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 184/1999 számú törvény 

fontosságára az alkotmánybíróság hívta fel a figyelmet I. ÚS 19/96 számú 

döntésével, melynek értelmében a nemzetiségek nyelvhasználatának 

                                                      
11 A Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának 8/96 számú döntése. Kassa, 1997.09.09. 
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megtiltása hivatalos ügyek intézésekor alkotmányellenes. Ezzel kapcsolatban 

az alkotmánybíróság egyenesen így fogalmazott: „olyan törvény hiánya, vagy 

olyan törvény létezése, mely azonban nem teszi lehetővé (nem garantálja) az 

alkotmány által bebiztosított általános jogok alkalmazását, olyan állapotot 

jelent, amely ellenkezik az Alkotmánnyal.“12 

 A következő lényeges változás az államnyelvtörvény és a 184/1999 Z.z 

számú törvény közötti ellentétből fakad. Utóbbi jogszabály a nemzeti 

kisebbségek nyelvhasználati jogait taglalja. Ebben az esetben már az Európai 

Unió szervei mutattak rá a törvényben előforduló hibákra és a jogalkalmazás 

akadályaira. A Szlovák Nemzeti Tanács ezeket a 204/2011 Z.z. számú 

törvény elfogadásával szándékozott javítani. E törvény elfogadása óta 

a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának jogi megfogalmazásában nem 

történt lényeges változás. Arra azonban senki nem mutatott rá a mai napig 

sem, hogy az adott törvény paragrafusai alkalmazhatóak-e, illetve megoldják-

e a nemzeti kisebbségek mindennapos problémáit. E kérdésekre munkám 

gyakorlati részében próbálok megoldást találni.  

A fent említett törvény 1. paragrafusának hatályos változata alapján 

a Szlovák Köztársaság azon állampolgárainak csoportjai, amelyek az utolsó 

kettő, egymást követő népszámlálás eredménye alapján meghaladják 

a lakosság számának 15%-át, joguk van az anyanyelvük használatára ügyeik 

intézése során.13 Szlovákiát e törvény elfogadására a Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának Preambuluma valamint az 

országnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása érdekében az 

alkotmánymódosítás során a 7. cikkbe kerülő, a nemzetközi jog elsőbbségét 

kimondó rendelkezés is kötelezte. Emellett a charta implementációjával 

kifejezi, hogy a chartát saját alkotmányával összhangban fogja alkalmazni, 

                                                      
12 A Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának I.ÚS 19/96 számú döntése. Kassa, 1997.04.01. 
13 A Szlovák Köztársaság 184/1999 Z.z. számú, a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogairól 

szóló törvényének első paragrafusa. 
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nemcsak a kisebbségekkel való kapcsolatában, hanem minden 

állampolgárával szemben; garantálja minden állampolgár egyenlőségét 

nemzetiségi hovatartozásra, származásra, fajra és vallásra való tekintet nélkül. 

A cél a mi esetünkben a nyelvi örökség támogatása és megőrzése anélkül, 

hogy a hivatalos államnyelv veszélyeztetve volna.  

Az államnyelv politikájának fejlődése 2001-ben folytatódott, amikor is 

a kormány elfogadta a 131/2001-es törvényt, aminek az alapja szintén az 

államnyelvtörvény. Ezen újonnan elfogadott jogszabály alapján 

újradefiniálták az államnyelv fogalmát, mint a nemzet ismertetőjegyét. 

A koncepció kijelenti a szlovák nyelv fontosságát, azonban elfogadja 

a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok jelenlétét az állam területén, 

illetve nyelvhasználati jogaikat. 

 

3.2. Magyarország és Szlovákia kormányközi megállapodása 

 

A Szlovák és Magyar Köztársaság kormányközi egyezménye fontos szerepet 

játszik a nemzeti kisebbségek szempontjából, ugyanis csakis e csoportok 

jogaival foglalkozik. Védelmet garantál a Magyarország területén élő szlovák 

nemzetiségnek, és fordítva, a Szlovákia területén élő magyaroknak. Az 

egyezmény elsősorban a kulturális és iskolaügyi területeken védi 

a kisebbségeket. 14 

A részarányos foglakoztatás szempontjából nagyon fontos tényező eme 

kormányközi egyezmény elfogadása. A felvidéki magyar iskolákban tanuló 

diákok ugyanis évente egyszer pénzügyi segítségben részesülnek a magyar 

Pázmány Péter Alapítvány jóvoltából. Jómagam is tapasztaltam eme 

alapítvány kezdeményezésének pozitív következményeit; ismertem ugyanis 

                                                      
14 Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzetiségi 

kisebbségek kölcsönön oktatási és kulturális támogatásáról. Forrás: http://www.nppa.sk/ 

kormanykozi megallapodas, letöltve: 2018.02.14. 

http://www.nppa.sk/%20kormanykozi%20megallapodas
http://www.nppa.sk/%20kormanykozi%20megallapodas


III. Fiatalok a jogvédelem területén 

228 

 

olyan hátrányos helyzetű diákokat, akik ennek a támogatásnak köszönhetik, 

hogy neves magyar gimnáziumban tanulhattak, illetve, hogy egyáltalán 

folytathatták tanulmányaikat középiskolai és főiskolai szinten. Nem 

nevezném nevén az egyik diákot, akire a szóban forgó részarányos 

foglalkoztatás jelentősége vonatkozik. Köszönhetően a Pázmány Péter 

Alapítvány segítségének, bekerült az egyik legnagyobb szlovák egyetemre, 

mely mellett sikerült kitörnie a hátrányos helyzetből. Az egyetem mellett 

sikerült olyan ügyvédi irodában (cégben) munkát találnia, mely jelen van 

nemcsak a szlovák fővárosban, Pozsonyban, hanem Érsekújvárban is, így ő 

intézi a magyar ügyfelek fogadását, hivatalos papírjainak előkészítését és 

szlovák jogi szövegek fordítását és magyarázatát. 

 

4. Saját tapasztalatok és felmérés a részarányos foglalkoztatásban lévő 

nemzeti kisebbségek körében 

 

Mivel jómagam is szlovák ügyvédi irodában dolgozom, sokszor akad dolgom 

nemcsak a postán, de bíróságokon, rendőrségen is. Munkám gyakorlati 

részében szerettem volna kideríteni, hogy milyen módon alkalmazzák 

a nyelvtörvény 1. paragrafusának 1. bekezdését, miszerint, amennyiben 

a lakosság minimum 15%-a a nemzeti kisebbséghez tartozik joguk van az 

anyanyelvükön intézni ügyeiket. Nem mindenki kapja meg ugyanis 

a lehetőséget, hogy szlovák (jogi) egyetemen tanulhasson, és ezáltal 

magasabb szinten elsajátítsa a szlovák nyelvet. Sajnos ezt a törvényhozó 

tapasztalataim szerint nem mindig, vagy egyáltalán nem veszi figyelembe.  

Egy kisebb bekezdésben kitérnék arra a tényre, hogy annak ellenére, 

hogy jogot tanulok, egyáltalán nem gondoltam eddig a részarányos 

foglalkoztatottság fontosságára. Az irodában jómagam 

kommunikálok  magyar anyanyelvű személyekkel, tolmácsolom az ügyvéd 

szavait és az általa írt dokumentumokat lefordítom. Ezáltal nemcsak 
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képviselem a nemzeti kisebbséget, de hatékonyabbá teszem mindkét oldal 

számára a közös munkát. 

Munkám gyakorlati részét egy kérdőív képezi; a kérdések saját, 

mindennapos tapasztalataim alapján lettek összeállítva, melyekkel nemcsak 

én találkozom munkám során, de minden ember – nemzetiségi kisebbséghez 

tartozó lakos – a mindennapos ügyintézős során. Egy egyszerű példából 

indultam ki: postára szinte mindenki jár, mindenkinek akad néha 

elintéznivalója. Kiindulva a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogaiból, 

jogunk lenne magyarul kommunikálni a postán való intézkedéseink során. 

A postákon 90%-ban dolgozók pedig mind tudnak magyarul, vagyis jelen van 

a részarányos foglalkozatás. A munkaadó kötelessége olyan dolgozókat 

felvenni ilyen fontos, mindennapos helyre, akik beszélik a nemzeti 

kisebbségek nyelvét az államnyelv mellett  így képviselve az utóbbit is. Sajnos 

azonban mindennapos, hogy nem hajlandóak válaszolni magyarul akkor sem, 

ha mindent értenek. 

Kérdőívem kitöltését 30 ember vállalta; mindannyiuknak akadt dolguk 

aznap vagy azelőtt közvetlenül a postán. Felvilágosítottam őket, hogy 

bizonyos kérdések nemcsak az aznapi (vagy azelőtti tapasztalatokra 

vonatkoznak), de a mindennapokra is. Az ügyvédi irodából mindennapos 

dolog, hogy postára kell járnom, így pontosan tudtam, hogy az adott postán 

mindenki beszél magyarul. A „tesztalanyokat“ megkértem pár egyszerű 

feladat teljesítésére:  

 

- magyarul kellett köszönniük és elmondaniuk kérésüket, 

- figyelni, milyen nyelven válaszolnak a postai alkalmazottak, 

- amennyiben szlovákul válaszoltak, vissza kellett kérdezniük 

magyarul, illetve tudtára adni az alkalmazottnak, hogy nem 

igazán értik a szlovák nyelvet, 
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- figyelni a következményeket, 

- válaszolni a többi kérdésre, mely az ezt megelőző 

tapasztalatokra utal. 

Több célom is volt a felmérés lefolytatásával. Egyrészt megfigyelni a postai 

alkalmazottak hajlandóságát, másrészt választ kerestem azon kérdésre is, 

hogy mégis ki diszriminál és ki van diszrkiminálva? A törvények ugyanis 

garantálják a jogainkat. Kérdés, hogy tiszteletben tartják-e ezt a tényt? És ha 

nem, ki nem teszi ezt? Az a magyarul beszélő, aki jobban tud szlovákul? 

Esetleg a munkaadó, aki kötelezi alkalmazottjait az államnyelv használatára? 

Vagy netán a munkaadó diszkriminálja alkalmazottait? Nem mindegy 

ugyanis, hogy az az alkalmazott miért nem hajlandó magyarul válaszolni. 

Másodsorban szerettem volna kissé utánajárni, hogy mennyire van betartva 

a szlovákiai nemzeti kisebbségek joga, melyet a 184/1999 Z.z.  számú törvény 

biztosít. Az eredmény meglepő. 

 

5. Kiértékelés és javaslatok 

 

Az első kérdés egyszerű: „Milyen nyelven válaszolt az adott alkalmazott?” 

A kritérium az volt, hogy magyarul kezdjék tesztalanyaink a kommunikációt. 

10 embernek probléma nélkül, kézségesen magyarul válaszoltak, és magyarul 

kommunikáltak egész végig. 17-nek (tehát a többségnek) viszont szlovákul 

válaszoltak, pedig evidens volt az adott helyzetben, hogy a dolgozó ért 

magyarul, ugyanis, a kérdőívet kitöltő egyén végig magyarul kommunikált. 

Ebből a kissé lelombozó eredményből kiindulva tehát az derült ki, hogy 

a postai alkalmazottak, akiknek többségük részarányos alkalmazásban van, 

nem hajlandóak magyarul kommunikálni, annak ellenére sem, hogy az itt 

élőknek joguk van az anyanyelvüket használni. Ez a tény nemcsak a bírósági 

ügyintézésre vonatkozik (a nemzeti kisebbség tagjainak joguk van a tolmácsra 
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és joguk van magyar nyelven leadni a szükséges dokumentumokat), hanem 

a postai ügyintézésekre is. Semmilyen rendszabály nem utal arra, hogy egy 

postai dolgozó – magyarul beszélő ember – nem szólalhat meg a munkahelyén 

magyarul. Az eredmény okot ad elgondolkodni azon, hogy ismerik-e 

egyáltalán az emberek a saját jogaikat?  

A második kérdésben külön kitértem azokra, akiknek a felszólítás 

ellenére sem voltak hajlandóak magyarul válaszolni. Kíváncsi voltam az 

alkalmazott reakciójára, hogy miután látszott, hogy mindent ért, hajlandó volt-

e átváltani magyarra. A 17 emberből, akiknek automatikusan az elején 

szlovákul válaszoltak, mindössze 2-en tettek eleget a kérésnek probléma 

nélkül. Ötüknek nyelvi nehézségekkel, de válaszoltak. 13 személyt azonban 

teljesen elutasították, illetve figyelembe sem vették a kérést. A végösszeget 

szlovákul mondták, illetve szlovákul kérdeztek vissza és köszöntek el. Ez 

a hozzáállás a nyelvi jogok teljes elutasítását jelenítik meg.  

A harmadik kérdésben a dolgozók reakciójára voltam kíváncsi. Első 

lehetőségnek a kézséges reakciót adtam meg, melyre a 30-ból 12 ember adta 

voksát. Akár tudomásul is vehetnénk ezt az eredményt, hiszen tudjuk, mennyi 

emberrel foglalkozik a nap folyamán egy postai alkalmazott. Azonban minket 

a nyelvi oldal érdekel, és ez a 12 ember a nyelvi kommunikációra való 

hajlandóságra adta voksát. 10-en kissé türelmetlennek érzékelték 

a hangulatot, 8-an viszont teljesen elutasítónak és udvariatlannak, és ez utóbbi 

kifejezetten a nyelhasználat miatt volt.  

A negyedik kérdésben konkrétan a nyelvhasználati jogra kérdeztem rá. 

Nemcsak az aznapi postai tapasztalatok alapján, de általánosságban, 

a mindennapi ügyintézések során, bárhol, ahol az embernek joga van 

magyarul beszélni. A 30 válaszadóból mindössze 10-en gondolják úgy, hogy 

a nyelvhasználati jogok be vannak tartva, méghozzá teljes mértékben. 15-en 
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adták a b) választ, miszerint lényeges hiányosságokkal van betartva, és 5-en 

gondolják úgy, hogy egyáltalán nincsenek betarva.  

Az ötödik kérdésben a „beszélünk magyarul“ tábla használatára 

kérdezek rá; kíváncsi voltam, hogy a válaszadók láttak-e már ilyet bárhol is, 

bármilyen látható helyen. 30-ból mindössze 7-en (!) láttak kitéve 

nyelvhasználati jogra utaló táblát.  

A hatodik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók szerint ki 

az, aki diszkriminálva érezheti magát egy munkahelyen, ahol kifejezetten, 

többségében nemzeti kisebbségi ügyfelekkel dolgoznak a észarányos 

foglalkoztatásban dolgozók. A 30 válaszadóból 20-an az ügyfelekre adták 

szavazatukat. Itt rámutatnék a tényre, hogy még ha szlovák is a munkaadó, és 

még ha nincs is annyira tekintettel a nemzetiségi kisebbségek jogaira, nem 

volna egyszerűbb ezeket az ügyfeleket kézséges, segítőkész hozzáállással 

megtartani? Továbbá olyan munkaerőt alkalmazni, aki anyanyelvi szinten 

beszéli mindkét nyelvet? Ezzel nemcsak a munkaadó nyerne (ha már nem 

a morális és jogi oldalt nézzük, hanem az üzletit), de a nemzeti kisebbség 

tagjai is, akiknek nehézségeik akadnak a szlovák nyelvvel.  

 

Úgy gondolom, kérdőívem eredményei eléggé megoszlóak. A szavazatok 

alapján, a többség szerint nincs vagy csak lényegesebb hiányosságokkal van 

betartva a nyelvhasználati törvény első paragrafusa. Szerettem volna így 

rámutatni arra, hogy a törvényhozónak nemcsak a törvény hangzására kéne 

odafigyelnie, hanem a gyakorlati alkalmazására is. Ugyanis attól függetlenül, 

hogy garantálja nekünk a nyelvhasználati jogot, már egy nyilvános hely 

alkalmazottjai sem teljesen tartják be azt.  

Ha volna lehetőségem megváltoztatni az adott törvényt, kissé jobban 

odafigyelnék azokra, akik e törvényt valamilyen módon alkalmazzák 

a mindennapokban. A részarányos foglalkoztatottság ugyanis nem sokat ér, ha 

az ilyen alkalmazottak nem képviselik a lakosság azon csoportját, ami miatt 
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felvételt nyertek az adott állásra a nemzetiségük miatt. Hisz végülis ennek a 

valódi célja a nemzeti kisebbségek képviselete. A kérdőív eredményeiből az 

derül ki, hogy Komárom városában a törvényt legfeljebb csak formálisan 

tartják be, a gyakorlat továbbra is távol van a jogszabály teljes körű 

alkalmazásától. A megoldás az lehetne, ha a munkaadónak tényleg olyan 

embereket kellene alkalmaznia, akik – a mi esetünkben – magyar 

nemzetiségűek (nem kellene, hogy ez feltétlenül kritérium legyen, de nem 

fordulhat elő, hogy az alkalmazott maga utasítja el a magyar nyelven való 

kommunikációt, ahogyan azt a teszt során többen tapasztalták), anyanyelvi 

szinten beszélik a magyar nyelvet, de ez nem jelent veszélyt a szlovák, mint 

államnyelv jelenlétére az országban (ahogyan az államnyelv törvénye azt 

megköveteli). A magyar nyelv mellett természetesen a szlovák nyelvet is 

kritériumként írnám elő. Javasolnám továbbá az ilyen nyilvános helyeken a 

„beszélünk magyarul“ tábla látható feltüntetését; ez  pozitív  lenne a két 

nemzet együttműködése szempontjából, ami olyan érzéseket kelt a nemzeti 

kisebbség tagjaiban, hogy nem kell félniük  ha a jogaikkal élni akarnak.  

 

6. Befejezés 

 

A kérdőívvel egybekötött felmérés eredménye és kiértékelése alapján világos, 

hogy volna mit javítani a szlovákiai magyarok jogainak  gyakorlati 

alkalmazásán. Azonban sajnos nem volt sem időm, sem alkalmam hasonló 

felmérést végezni Lengyelország, Csehország vagy Magyarország területén, 

így nem tudom a gyakorlatban összehasonlítani a négy ország jogrendszerét 

és annak gyakorlati alkalmazását a nemzetiségi kisebbségek szempontjából 

(ez talán indok lenne egy másik pályázati munka megírására is).  

Az elsajátított tudás és a tapasztalatok alapján, ami a nemzeti 

kisebbségek jogait érinti úgy gondolom, hogy egyetlen kisebbség sem tudna 
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fennmaradni egyetlen ország területén sem, ha csak úgy hagyná, hogy 

eltűnjön, asszimilálódjon kultúrája és anyanyelve. Dél-Szlovákia területén 

a magyarsághoz való kötődés, a hagyományok jelenléte, s megőrzése nagyon 

erős; talán ez is az oka annak, hogy sikerült „kiharcolnunk“ azon jogainkat, 

melyek érvényesek és megilletnek minket. De sajnos kiharcolni egy dolog. 

Véleményem szerint ténylegesen alkalmazni és védeni is kellene ezeket 

a jogokat. Kiállni amellett, hogy ha már ezek a jogok biztosítva vannak, akkor 

használhassuk is őket. Eltekintve a postai alkalmazottak vagy a közigazgatás 

kérdésétől védhetjük e jogainkat gyermekeink magyar iskolába íratásával is. 

A magyar anyanyelvre való neveléssel, a magyar középiskolások tanításával 

pedig arra, hogy tisztában legyenek saját jogaikkal, ha egyszer kikerülnek az 

iskolából. Ugyanis csak így tud fennmaradni egy kisebbség. Ha jogaink csak 

papíron vannak, de nincsenek betartva vagy alkalmazva, akkor az olyan, 

mintha nem is lennének. Így, kissé eltekintve az alkalmazottak viselkedésétől, 

ami a felmérés végeredménye lett, felhívnám a figyelmet minden itt élő 

magyar kötelességére, hogy jogainkat ismernünk kell. Ugyanis a jog nem 

tudása nem mentesít azok következményei alól. 
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Mellékletek - Kérdőív és grafikonok a részarányos foglalkoztatásban lévő 

alkalmazottak hozzáállásáról 

 

1. A magyar nyelvű köszöntésre és kérés megfogalmazásra milyen 

nyelven válaszolt az alkalmazott? 

 
a) Magyarul, hibátlanul, érthetően. (10 válasz) 

b) Magyarul, de átváltott szlovákra; látszott rajta az igyekezet, de az is, 

hogy nem teljesen magyar. (3 válasz) 

c) Csakis szovákul volt hajlandó kommunikálni, de érezni lehetett, 

hogy mindent ért. (17 válasz) 

  

33%

10%

57%

Milyen nyelven válaszolt az 
alkalmazott?

Magyarul, kézségesen, 
probléma nélkül

Magyarul, de átváltott 
szlovákra, nyelvi hiányosságok 
miatt

Csak, szlovákul válaszoltak, de 
evidens volt, hogy értenek 
magyarul
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2. Azok akik szlovákul válaszoltak, kérés esetén hajlandóak voltak-e 

átváltani magyarra? 

 
a) Igen, probléma nélkül. 

b) Igen, de az alkalmazotton látszott a bizonytalanság. 

c) Nem, végig szlovákul kommunikáltak. Nem vették figyelemben 

a kérést. 

3. Milyennek érezték a reakciót? 

 
a) Udvariasnak, kedvesnek, kézségesnek 

b) Kissé türelmetlennek; érezni lehetett, hogy naponta számtalan 

embert kell kiszolgálniuk. Ez azonban nem befolyásolta 

a nyelvhasználatot. 

c) Udvariatlannak, kifejezetten a nyelvhasználat miatt. 

10%

25%

65%

Hajlandóak voltak átváltani magyarra?

Igen

Igen, nyelvi nehézséggel

Teljesen elutasították, 
ignorálták
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4. Saját tapasztalatai szerint, mennyire van betartva a kisebbségek nyelv-

használatának törvénye? 

 
a) Teljes mértékben. 

b) Kisebb hiányosságokkal, de be vannak tartva. Nem éreztem 

semmiféle diszkriminációt. 

c) Egyáltalán nincsenek betartva. 

40%

33%

27%

Milyennek érezte a reakciót?

Udvarias, kedves, kézséges

Kissé türelmetlen

Udvariatlan

50%

33%

17%

Tapasztalatai szerint, mennyire van 
betartva a kisebbségek 

nyelvhasználatának törvénye?

Kisebb hiányosságokkal. Nem 
éreztem semmiféle 
diszkriminációt.

Teljes mértékben.

Egyáltalán nincsenek.
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5. Felfigyelt már más, nemzetiségi kisebbségeket foglalkoztató 

munkahelyen „beszélünk magyarul“ feliratú táblára? 

 
a) Igen. 

b) Nem. 

c) Nem figyeltem, nem emlékszem. 

 

 

6. Tapasztalatai szerint, ki az, aki ilyen helyen diszkriminálva érezheti 

magát? 

 
a) Az alkalmazott a vezetőség által 

b) Az ügyfelek az alkalmazottak által 

c) Senki 

23%

44%

33%

Felfigyelt már "beszélünk magyarul" 
feliratú táblára?

Igen

Nem

Nem emlékszem
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33%

67%

0%

Ki érezheti magát diszkriminálva?

Az alkalmazott a vezetőség 
által.

Az ügyfelek az alkalmazottak, 
mint közvetítők által.

Senki.
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Szilágyi István 

 

A kommunizmus alatt elkobzott ingatlanok elmulasztott 

visszaszolgáltatása - A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a 

gyulafehérvári Batthyáneum csillagvizsgáló és könyvtár esete 
 

 

 

Bevezetés 

 

A romániai magyarság egyik legfontosabb célkitűzése továbbra is a 

kommunizmus által 1945-öt követően törvénytelenül államosított telkek, 

erdők és ingatlanok visszaszerzése. A visszaszolgáltatási folyamat jogi 

kereteinek kialakítása magánszemélyek és közösségi szervezetek részére 

(nemzeti kisebbségek és történelmi egyházak) egy hosszas és fáradságos 

feladat volt az erdélyi magyar érdekképviselet számára, azonban sikerült 

kidolgozni egy olyan jogszabályt, ami által a román állam 

visszaszolgáltathatja az elkobozott tulajdonokat azok jogos tulajdonosainak, a 

magántulajdon visszaállítása és a civil társadalom újjáépítése érdekében. 

Noha a restitúciós folyamat korántsem zárult le még 27 év múltán sem, 

számos tulajdont visszaszolgáltattak a tulajdonosoknak (magánszemélyek, 

közösségi, kulturális, oktatási és humanitárius intézmények, valamint vallási 

felekezetek részére). Mindazonáltal a magyar közösség szimbolikus esetei 

egyértelműen rámutatnak a romániai restitúciós folyamat rendellenességeire a 

kommunista rezsim során elkobzott közösségi és egyházi tulajdonok terén. A 

román állam ily módon próbálja meg a törvényesség leple alatt megtartani 

azokat a tulajdonokat, amelyeket nem ő épített, illetve nem jogszerű úton 

szerzett meg. Az egyik ilyen ellentmondásos eset a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium ügye. 
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Az ingatlan, habár előzőleg visszaszolgáltatták a református Egyháznak, 

újra az állam tulajdonába került egy bírósági ítélet nyomán. A bíróság azt 

állapította meg, hogy a restitúcióra állítólagosan érvénytelen okiratok alapján 

került sor. 2012-ben az elsőfokú bíróság a visszaszolgáltató bizottság tagjait – 

Markó Attilát és Marosán Tamást 3 év letöltendő, Silviu Climet pedig 3 év 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. 

Két évvel később, 2014 novemberében a Ploiești-i Ítélőtábla kisebb 

módosításokkal megerősítette az elsőfokú ítéletet: a letöltendő 

börtönbüntetést a bizottság mindhárom tagja esetében felfüggesztette, a 

Református Egyházat pedig többé nem kötelezte a mintegy 1 millió RON 

értékű bérleti bevételek visszafizetésére. A lényeg azonban változatlan 

maradt: az iskolaépület továbbra is a román állam tulajdonában marad, annak 

ellenére, hogy a kommunizmus alatt jogtalanul kobozták el azt. 

A román államnak megvolt a lehetősége kijavítani ezt az 

igazságtalanságot, amikor az Országos Ingatlan-visszaszolgáltatási Hatóság 

(ANRP) 2015 áprilisában újra elővette a Mikó-ügyet, azonban az új döntés 

csak megerősítette a status quo-t, és ismételten elutasította a Református 

Egyház jogos követelését. Kató Béla püspök azonnal kijelentette, hogy nincs 

más választásuk, mint hogy megfellebbezik a döntést, amint kézhez kapják az 

ítélet szövegét. 

Ez egyértelmű jele annak, hogy amióta a börtönbüntetéses ítéleteket 

kimondták, a visszaszolgáltatási bizottság új tagjai félnek új döntéseket hozni, 

a kormány pedig nem bátorítja a kommunizmus idején államosított közösségi 

és egyházi (görög-katolikus, református, unitárius, zsidó stb.) ingatlanok 

visszaszolgáltatási folyamatait. Emiatt, noha a jogszabályi keret még mindig 

hatályos, a visszaszolgáltatási folyamat elakadt: az érintett ingatlanok jogos 

tulajdonosai nem kaphatják vissza tulajdonaikat, és teljes kártérítésben sem 

részesülhetnek. 
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Egy meglehetősen hasonló helyzet áll fenn a gyulafehérvári 

Batthyáneum csillagvizsgáló és könyvtár esetében is, amely szintén az állam 

tulajdonában maradt az Országos Ingatlan-visszaszolgáltatási Hatóság 

(ANRP) 2015. októberi döntése értelmében. 

Több év várakozást követően az ANRP elutasította a Római Katolikus 

Egyháznak a Batthyáneum-Intézmény épületének és javainak a 

visszaszolgáltatására irányuló kérelmét. Az épület jelentősége kiemelkedő 

építészetében és a benne található antik kötetekből, bútorokból álló, 

felbecsülhetetlen értékű kulturális alapban rejlik. Az ANRP egyszerűen 

figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az intézményt eredetileg alapító gróf 

Batthyány Ignác adományozta az Egyháznak 1798-ban: „Úgy döntöttem, 

hogy ezt a nagyszabású létesítményt még életemben az Egyház és Erdélyi 

tartománya hasznára/javára hagyom hátra” (ecclesiae et provinciae).1 

Amíg a román kommunista állam rá nem tette a kezét, az Egyház volt az 

épület és a benne található javak tulajdonosa, és az Intézetet majdnem 150 

éven át megszakítások nélkül irányította. A rendszerváltást követően volt némi 

remény a Batthyányeum tulajdonjogának a visszaszerzésére, azonban a román 

állam ismételten bebizonyította, hogy mindez egyáltalán nincs szándékában. 

A Mikó-ügyhöz hasonlóan a Római Katolikus Egyház is kénytelen volt 

beperelni az államot, a per pedig még folyamatban van. Ha Romániában nem 

szolgáltatnak igazságot, majd az Emberi Jogok Európai Bírósága fogja 

tisztázni az ügyet, ahogyan azt 2012-ben is tette, amikor is a román államot 

25.000 eurós összeg kifizetésére kötelezte, mivel képtelen volt időben 

rendezni a restitúciót, ezáltal pedig megsértette a tulajdonhoz való jogot. 

 

 

                                                      
1 Erdélyi Tartomány alatt a püspök nem a politikai értelemben vett és később Romániához csatolt 

Erdélyt értette, hanem egy államtól független, klerikális/egyházi entitást. Erre bővebben kitérünk 

alább. 
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A Mikó-ügy, avagy az igazság relativitása 

 

Az elsőfokú bíróság (a Bodzavásárhelyi/Buzău-i Bíróság) határozata szerint a 

visszaszolgáltatási bizottság három tagját három év börtönre ítélték (Silviu 

Clim – felfüggesztett; Markó Attila és Marosán Tamás – letöltendő), az 

épületet pedig újra államosították, a Sepsiszentgyörgy megyei jogú város által 

a Református Egyházközségnek fizetett bérleti díjat pedig elkobozták. 

 E bírói határozatot elemezve a következő kérdésre kívántam választ 

találni: Tekintettel a 13020-as akta2 árnyalataira, a bíró minden kétséget 

kizáróan dönthetett a bizottsági tagok elítélése és az ingatlan állami tulajdonba 

helyezése mellett?3  

Egy ehhez hasonló büntetőjogi esetben ugyanis nem azt a kérdést kell 

feltennünk, hogy „ki az épület jogos tulajdonosa?”, hanem inkább azt, hogy 

„a bizottság jó- vagy rosszhiszeműen járt-e el, amikor az épület 

visszaszolgáltatását javasolta?” 

 

Formai és eljárásbeli vonatkozások 

 

1.1 Mindenekelőtt, a bíróság kétségbe vonta a „Markó-bizottság”4 

illetékességét a Mikó-ügyben. Rámutatott arra, hogy a vallási felekezetek által 

benyújtott valamennyi visszaszolgáltatási kérelmet egy másik rendkívüli 

visszaszolgáltatási bizottságnak kellett volna elbírálnia.5 A Református 

                                                      
2 Lásd: Mikó-ügy 13020-as dosszié: http://www.13020.ro/, letöltve: 2017. nov. 15. 
3 Az in dubio pro reo elv (angolul: beyond reasonable doubt) azt jelenti, hogy egy elítélő bírósági 

határozat előtt minden kételyt el kell oszlatni. Igaz, ez az elv elsősorban a common-law 

jogrendszerben létezik és kevésbé abban a római-német jogrendszerben, melyhez a román is 

tartozik. Ennek ellenére a romániai büntetőjogi perekben hivatkozni szoktak rá. 
4 A „Markó-bizottság” kifejezés idézőjelek között van, mivel Markó Attila tulajdonképpen a 

bekezdésben említett mindkét bizottságnak tagja volt. 
5 A 94/2000. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján felállított bizottság. A megjegyzés az elsőfokú, 

715/2012.06.28. sz. ítéletben olvasható, az 5. oldalon. Forrás: http://www.luju.ro/static/files/ 

2012/septembrie_2012/02/sentinta_maghiari_j_buzau.pdf, letöltve: 2017. nov. 15. 

http://www.13020.ro/
http://www.luju.ro/static/files/%202012/septembrie_2012/02/sentinta_maghiari_j_buzau.pdf
http://www.luju.ro/static/files/%202012/septembrie_2012/02/sentinta_maghiari_j_buzau.pdf
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Egyház azonban a Mikó-épület esetében kivételt tett, és a kérést a „Markó-

bizottsághoz” nyújtotta be, mégpedig igen nyomós okkal: a Mikó iratcsomóját 

ehhez a bizottsághoz maga a kormány sorolta.6 Ráadásul a bizottság egyik 

tagja, Marosán Tamás a védelmére fel is hozta azt a tényt, hogy a Brassói 

Ítélőtábla is megállapította a szóban forgó bizottság hatáskörét egy korábbi, 

polgári jogi perben.7 

 

1.2 Merthogy a „Markó-bizottság” bizonyíthatóan illetékes volt, teljesen 

alaptalan a bíróság ellene felhozott érve, miszerint a vádlottak figyelmen kívül 

hagyták a Közigazgatási Minisztériumnak (MAP) arra vonatkozó ajánlását, 

hogy – a 10/2001. sz. törvény értelmében – az aktát egy harmadik bizottsághoz 

nyújtsák be.8 Tekintettel arra, hogy a 83/1999. sz. sürgősségi kormányrendelet 

nem rendelkezik a MAP általi nemleges válasz lehetőségéről, a bizottságnak 

ebben az esetben nem volt semmilyen jogi kötelezettsége. Éppen ezért nem 

róható fel számára, hogy nem a MAP átiratában foglaltak szerint, hanem a 

törvényesség és az igazságosság mentén járt el. 

 

1.3 A bizottság szempontjából azonban egy igen súlyos probléma merül fel a 

következő megjegyzésből: „noha a vádlottak azt állították [...],hogy a két 

dokumentumon kívül [...] egyéb dokumentumok is benyújtásra kerültek,9 [...] 

nem derül ki [...], ugyanis nem áll rendelkezésre sem jegyzőkönyv [...], sem 

ténymegállapítási jegyzék erre vonatkozóan”10 A bizottság súlyos 

mulasztásáról van tehát szó, amely tulajdonképpen megengedte a 

bíróságnak, hogy elmarasztaló ítéletét egy hiányos akta elfogadásával 

indokolja (ami valóban szabálysértésnek minősül). 

                                                      
6 1334/2000. sz. kormányhatározat 
7 A Brassói Ítélőtábla 258/2001. számú határozatáról van szó. A megjegyzés az elsőfokú, ítéletben 

olvasható: 715/2012.06.28. sz. ítélet, i.m., 3. 
8 Uo., 6. 
9 Egy telekkönyvi kivonat, illetve egy telekkönyvi másolat. 
10 Uo. (saját fordítás) 
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1.4 Világos, hogy az akta egyik bizottságból a másikba történő áthelyezésére 

a törvény betartásával került sor, az áthelyezés törvényességét pedig még a 

bíróság sem vonta kétségbe. Valójában, amikor a Mikó-ügy aktája a „Markó-

bizottsághoz” került (2000-ben), annak tartalma még nem volt nyilvános,11 és 

fennállt a vélelem, hogy a visszaszolgáltatási kérelmet éppen abban az 

időszakban nyújtották be, amikor már érvényben volt a visszaszolgáltatásokra 

vonatkozó új rendelet,12 azonban az új bizottság még nem jött létre (2002).13 

Különben Markó és Clim mindkét bizottságban benne voltak, ami jelentősen 

csökkenti a korrupció gyanúját. 

 

Tartalmi, tulajdonjogi vonatkozások 

 

Miután a Mikó-ügyben létezett már egy jogerős polgári jogi határozat,14 a 

jogerő elve megsértésének tűnt, hogy később sor kerüljön egy elmarasztaló 

büntetőjogi ítéletre. A 13. oldalon megtudjuk,15 hogy a Brassói Ítélőtábla 

polgári jogi határozatát (amelyben megállapításra került, hogy az 

Egyházkerület a volt tulajdonos), amelyet a vádlottak védelmükre fel is 

hoztak, figyelmen kívül hagyták. Az ok, úgy tűnik, egyszerű és érthető: 

pontosan azt a ténymegállapítási jegyzéket támadták meg a Buzău-i 

                                                      
11 A kinevezési parancs 2001-ből származik, lásd a 2. sz. jegyzetet. 
12 94/2000. sz. sürgősségi kormányrendelet. 
13 Feltételezhető, hogy a visszaszolgáltatási kérelmet az említett időszakban nyújtották be, mivel 

maga a bírói hatóság is megállapítja, hogy lehetetlen a benyújtás pontos dátumának a 

meghatározása, mivel nem állnak rendelkezésre ezt alátámasztó dokumentumok (az ítélet 5. oldala). 

A kérelem ráadásul már az új bizottságnak a 2002. október 17-i 1164. számú határozata alapján 

történő felállítása előtt el volt bírálva (a 2002. 05. 14-i 58. számú ténymegállapítási jegyzék révén). 
14 A Brassói Ítélőtábla polgári osztálya által 2006. 03. 15-én kihirdetett 187/R. sz. polgári határozat 
15 Lásd: 715/2012.06.28. sz. ítélet, i.m. 
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Bíróságon,16 amely a polgári határozat alapját szolgálta,17 a látszat azonban 

szokás szerint csal. 

A büntetőbíróság állításai nyomán a Brassói Ítélőtábla polgári jogi 

határozatának szövegéből kideríthető, hogy a Kovászna megyei törvényszék 

vitatott határozata nem alapult semmilyen törvényellenes ténymegállapítási 

jegyzéken (a Buzău-i bíróság állításával ellentétben), hanem mindössze egy, a 

94/2000. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján létrehozott bizottság által 

kiállított jegyzékre tesz utalást, ami teljesen eltér a Markó-bizottság által a 

83/1999. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján kiállított jegyzőkönyvtől. 

Ráadásul, a 13. oldalon fény derül egy, a büntetőbíróság által a Mikó-perben 

kibocsátott végzésre is, amellyel a tulajdonjogra vonatkozó előzetes kérdés 

már a Református Egyházkerület javára tisztázottnak tekinthető. 

Ennek a fényében az a tény, hogy a Buzău-i bíróság meggondolta 

magát, és a tulajdonjog tekintetében illetékességet vállalt, megalapozatlannak 

tűnik, és azt bizonyítja, hogy félvállról értelmezte a polgári jogi határozatokat: 

a bíró ugyanis összekeverte a két visszaszolgáltatási bizottságot és a két 

ténymegállapító jegyzéket. Véleményem szerint a Buzău-i bíróságnak nem 

szabadott volna határoznia az Egyházkerület, mint a sepsiszentgyörgyi 71. sz. 

telekkönyvben bejegyzett ingatlanok volt tulajdonosi minőségéről, mivel erre 

a kérdésre a Brassói Ítélőtábla jogerős határozata által tulajdonított res 

iudicata elve vonatkozik. 

Tekintettel mind a formai, mind pedig az eljárásbeli szempontokra még 

egyszer felteszem az alapvető kérdést: Tekintettel a 13020-as akta 

árnyalataira, a bíró minden kétséget kizáróan dönthetett-e a bizottsági tagok 

elítélése és az ingatlan állami tulajdonba helyezése mellett? 

                                                      
16 A Markó-Marosán-Clim-bizottság 2002. 05. 14-i 58. számú ténymegállapítási jegyzéke képezte 

a Mikó épületének az Erdélyi Református Egyházkerület részére történő visszaszolgáltatásának az 

alapját. Lásd: http://itthon.transindex.ro/images/__leo/cikkek/cikkek_32760.JPG, letöltve: 2017. 

nov. 15. 
17 Egy vitatott okiraton alapuló másik okirat mindaddig nem vehető figyelembe, amíg a fellebbezés 

ügyében nem született döntés. 

http://itthon.transindex.ro/images/__leo/cikkek/cikkek_32760.JPG
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A válasz csakis nemleges lehet, mert nem szabadott volna kétségbe 

vonnia a bizottság illetékességét, tekintettel arra, hogy az törvényes volt,18 

illetve az (1.2.) pont fényében a bizottságot nem kötelezte a MAP 

véleménye, tehát nem szabadott volna megállapítania a 83/1999. sz. 

sürgősségi kormányrendelet 3. cikke (2) bekezdésének megszegését: „A 

ténymegállapítási jegyzékeket csak a Helyi Közigazgatási Főosztály 

megerősítő határozatának megszerzése után lehet összeállítani.”19 Továbbá, 

noha eljárásjogilag igaza volt, hiszen az akta mégis csonka volt, mint ahogy 

azt az (1.3.) pontban is jeleztem, az 1990-ből származó telekkönyvi kivonat 

érvényessége irreleváns volt, ha ugyanazokat az adatokat tartalmazta, mint 

amelyek a kérelem időpontjában is fennálltak, állította maga Marosán 

Tamás.20 

Bárhogy is volna, a román büntetőeljárási törvénykönyv 345. cikke 

szerint „a bírói hatóság elítélést mond ki, ha megállapítja, hogy a cselekmény 

fennáll, bűncselekményt képez és a vádlott követte azt el.” Még egyszer 

kérdem: hogyan beszélhetünk egyáltalán hivatali visszaélésről, ha az állam 

nem szenvedett kárt, hiszen az államosítás előtt nem is lehetett a tulajdonosa 

a Mikó épületének? 

Mivel fennáll a következő feltételezés: az épületnek a kommunizmus 

idején történő államosítása logikusan azt jelenti, hogy előzőleg nem lehetett 

annak tulajdonában, akkor milyen jogon/alapon rendelték el annak állami 

tulajdonba való helyezését? Az államnak tehát nincs jogában visszakapni az 

épületet, ugyanis sohasem volt annak jogos tulajdonosa, tudniillik erővel vette 

el azt a reformátusoktól (mindegy, hogy kollégiumról vagy egyházról 

beszélünk, a lényeg kihangsúlyozni, hogy magántulajdonról van szó). 

                                                      
18 Lásd a magyarázatot az (1.1.), (1.2.) és az (1.4.) pontoknál. 
19 Saját fordítás, lásd románul: 715/2012.06.28. sz. ítélet, i.m., 14. 
20 Uo., 3. 

http://www.luju.ro/static/files/2012/septembrie_2012/02/sentinta_maghiari_j_buzau.pdf#page=14
http://www.luju.ro/static/files/2012/septembrie_2012/02/sentinta_maghiari_j_buzau.pdf#page=14
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 Továbbá, miután megállapításra került, hogy a Székely Mikó 

Kollégium épülete visszakerült jogos tulajdonosa birtokába, mint ahogy annak 

kiléte kiderül az államosítási rendeletből és a Brassó Megyei Ítélőtábla jogerős 

polgári jogi határozatából, a Ploiești-i Ítélőtáblának milyen indoka maradt 

még a bizottsági tagok elítélésére, illetve az épület „újra államosítására”? A 

válasz az elemzés második feléből derül ki. 

 

A fellebbviteli döntés 

 

Két év elteltével, 2014. november 26-án, a ploiesti-i Ítélőtábla jogerősen 

eldöntötte a Mikó-ügyet, méghozzá a következőképpen: 

– az ítéletet fenntartotta, de a börtönbüntetést Markó és Marosán esetében is 

felfüggesztette (5 éves próbára bocsátással);21 

– törölte a Református Egyházközség által kapott, több mint egymillió lejt 

kitevő bérleti díjak elkobzását; 

– megerősítette az elsőfokú ítélet többi rendelkezését, és ezáltal a Mikó 

Kollégium épülete az állam tulajdonába került. 

 Mindenesetre az ítélet enyhítése pozitív tény, és itt kell kihangsúlyozni, 

hogy az Egyházkerületet jóhiszeműnek minősítették, ezért törölték el a bérleti 

díjak elkobzását, a börtönbüntetés letöltését pedig felfüggesztették (vagyis 

enyhítették), mert minden fellebbezést a vádlottak javára ítéltek meg, és hogy 

a büntetés a bizottság mindhárom tagja esetében egyforma legyen, tekintettel 

arra, hogy „ugyanolyan jogállásuk és feladataik voltak”.22 

 Megismétlem az elemzés fő kérdésfeltevését: mivel büntetőügyről és 

nem polgári jogi ügyről beszélünk, sokkal inkább a következő kérdésre 

kellene válaszolni: „A bizottság tagjai törvényesen, vagy visszaélő módon 

                                                      
21 Elsőfokon csak Silviu Clim kapott felfüggesztett börtönbüntetést, de az Ítélőtábla ezt mind a 

három vádlottra alkalmazta. 
22 Lásd a Ploieşti-i ítélőtábla jogerős, 1179/2014.11.26. számú döntését. Forrás: 

https://erdelyiopcio.blogspot.ro/2015/01/a-miko-itelet.html, 63-64., letöltve: 2017. nov. 15. 

http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000067002&id_inst=42
http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000067002&id_inst=42
https://erdelyiopcio.blogspot.ro/2015/01/a-miko-itelet.html
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javasolták-e az épület visszaszolgáltatását?” és kevésbé arra, hogy „ki az 

épület jogos tulajdonosa?”, nem tagadva ennek a fontosságát sem. 

 Bár az Ítélőtábla már nem vitatja nyíltan a bizottság illetékességét, 

ahogy azt az elsőfokú bíróság tette, mégis ugyanazt az eljárásjogi hibát rója 

fel: a bizottság állítólag nem tartotta be a 83/1999-es SKR (sürgősségi 

kormányrendelet) 3. cikkének (2) bekezdését: „A ténymegállapítási 

jegyzékeket csak a Helyi Közigazgatási Főosztály megerősítő határozatának 

megszerzése után lehet összeállítani.” 

 Valójában a bizottság kapott egy átiratot a Közigazgatási 

Minisztériumtól (MAP), ami megerősítette az ingatlan jogi helyzetét, de 

ugyanakkor a minisztérium azt javasolta, hogy az ügyet a 10/2001-es törvény 

értelmében terjesszék egy másik bizottság elé. Minthogy a „Markó-bizottság” 

egyértelműen illetékes volt a Mikó-ügyben (erre egy kormányhatározat 

hatalmazta fel, és ezt maga a Ploieşti-i Ítélőtábla is megerősítette), ezek után 

teljesen indokolatlannak tartom a bíróság megjegyzését, miszerint a vádlottak 

nem vették figyelembe a MAP ajánlását – melyből egyébként teljesen 

hiányzott bármiféle érvelés.23 

 A bizottságra nézve sokkal terhelőbb aspektus következik már az 

elsőfokú bíróság megjegyzéséből is: „bár a vádlottak elmondták, hogy […] a 

két dokumentumon kívül24 […] további dokumentumokat is benyújtottak, 

[…] ezeket nem lehet figyelembe venni […], mert nincs semmilyen 

jegyzőkönyv […] és a ténymegállapítási jegyzék sem utal ezekre.”25 

                                                      
23 Sőt, éppen a 10/2001-es törvény 8. cikke 3. bekezdése mondja ki világosan: „A nemzeti 

kisebbségek közösségeinek tulajdonát képezett, állam által átvett ingatlanok jogi helyzetét a 

romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezett 

ingatlan javak visszaszolgáltatásáról szóló, újra közölt 83/1999-es sürgősségi kormányrendelet 

szabályozza”. 
24 Egy érvénytelen 1990-es telekkönyvi kivonat-másolatról és a román nyelvre le nem fordított 

telekkönyv másolatáról van szó. 
25 715/2012.06.28. sz. ítélet, i.m., 6. 
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 Ahogy az várható volt, az Ítélőtábla elfogadta ezt a kifogást: „a 

vádlottak egy szolgálati hatáskörükbe tartozó másik iratot is hibásan állítottak 

ki, nevezetesen érvénytelen iratok alapján állapították meg a volt tulajdonos 

kilétét”.26 A vádlottak nem tudták bizonyítékokkal alátámasztani azt az 

állításukat, hogy voltak más bizonyító iratok is, melyeket visszaszolgáltattak 

az igénylőnek. Valójában a bizottságnak ez a súlyos mulasztása tette lehetővé 

mindkét bírói testület számára, hogy elítélő határozataikat egy hiányosnak 

vélelmezett visszaszolgáltatási aktára alapozzák. Másképp mondva, a három 

személyt nem azért ítélték el, mert esetleg egy jogosulatlan személynek 

szolgáltatták vissza az épületet, hanem azért, mert a visszaszolgáltatást egy 

hiányos dokumentáció alapján rendelték el. 

 Sőt, a fellebbviteli bíróság azt állítja, hogy a benyújtott iratok egy 

másik tulajdonost jelöltek meg (a kollégiumot és nem az egyházat), 

miközben már az 1948. évi 176. sz. Rendelet címéből és tartalmából is nagyon 

világosan kiderül, hogy az államosítás a javakra (és nem oktatási 

intézményekre) vonatkozik, és hogy a mellékelt táblázatban az iskolák 

megnevezése mellett nem szerepelhet más, mint az ingatlan tulajdonosa: A 

ref. egyh. sepsiszentgyörgyi református fiúgimnázium. Más szavakkal, az 

államosítás pillanatában a Református Egyház volt mind az épület 

tulajdonosa, mind pedig az iskola fenntartója is. 

 Amint arról már szó esett az első részben, az elsőfokú 

büntetőbíróságnak van egy olyan végzése, melyben az előzetes ügyet (a 

tulajdonjog megállapítását) a Református Egyházkerület javára eldöntöttnek 

tekintették, annak alapján, hogy „egy polgári jogi ítéletnek a megfontolások 

is integráns részét képezik”. Márpedig a Brassói Ítélőtábla ítéletében a 

                                                      
26 Saját fordítás, román nyelvről. 

http://www.luju.ro/static/files/2012/septembrie_2012/02/sentinta_maghiari_j_buzau.pdf#page=13
http://www.luju.ro/static/files/2012/septembrie_2012/02/sentinta_maghiari_j_buzau.pdf#page=13
https://docs.google.com/open?id=0B5TNc8kJUS3gZmdkYUFGN1RTNXM
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következőket olvashatjuk: „a perképességet az ingatlan volt tulajdonosi és 

nem altulajdonosi minősége indokolja”.27 

 Hogy ezek után a Buzău-i elsőfokú bíróság meggondolta magát és 

felülvizsgálta a tulajdonjog kérdését nyilvánvalóan törvénytelen és alaptalan, 

mert egy végzés bármiféle módosítása csak annak megtámadásával történhet, 

amire nem került sor – ezáltal a bíró megsértette a büntetőeljárási 

törvénykönyv 344. cikkét.28 

 Az Ítélőtábla meglepő módon viszont úgy értékelte, hogy a volt 

tulajdonos személyének megállapítása irreleváns a vádlottak által elkövetett 

tettekre nézve, melyek megelőzték azt (a tulajdonjog megállapítása ugyanis 

az ügy elemzésének volt a közvetlen következménye), így nem lehet előzetes 

tényként figyelembe venni és minden erre hivatkozó érvelés 

megalapozatlannak számít. Ráadásul a fellebbviteli bíróság azt is állítja, hogy 

a fellebbezők által felhozott indokok egyikének sem volt tárgya a tulajdonjog 

megállapítása – ami elméletileg helyes megállapítás, de ellentétes azzal a 

doktrínával, mely szerint egyenlő értékűnek tekinti a volt tulajdonosi 

perképességet – s hogy a tulajdonjog megállapítása a polgári jogi bíróságokra, 

vagy a törvény által meghatározott intézményekre tartozik, nem a büntetőjogi 

bíróságra.29 

 Más szavakkal: a Ploieşti-i Ítélőtábla nem avatkozik be a per polgári 

jogi részébe és ezzel a tulajdonjog kérdésében gyakorlatilag semmibe vette 

                                                      
27 „A perképesség a felperes és az ítélkezés alá vont jogviszonyból származó jog birtokosa közötti 

azonosság (kiemelés tőlünk) meglétét feltételezi (aktív perképesség)” – lásd: Tăbârcă, Mihaela: 

Polgári eljárásjog. I. kötet, II. kiadás. Bukarest: Universul Juridic Kiadó, 2008, 105. – Per a 

contrario, tekintettel arra, hogy egy jogerőre emelkedett ítélettel megállapították, hogy az Erdélyi 

Református Egyházkerület rendelkezik a perképességgel ahhoz, hogy kérje a szóban forgó ingatlan 

visszaszolgáltatását, ez azt jelenti, hogy ő a tulajdonjog birtokosa, mert a meghatározás szerint, csak 

a tulajdonjog birtokosa rendelkezik aktív perképességgel. Az idézett szöveg forrása: a Brassói 

Ítélőtábla polgári osztálya által 2006. 03. 15-én kihirdetett 187/R. sz. polgári határozat, 4. oldala. 
28 Valójában az elsőfokú testületet alkotó bíró elismerte az előzetes tényt, és azt a második testületet 

alkotó bíró utasította el, nem egy és ugyanazon bíró. 
29 Lásd: a Ploieşti-i ítélőtábla 1179/2014.11.26. számú döntését, i.m., 66-67. 
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mind a buzău-i Bíróság végzését, mind pedig az első bírói határozatot.30 Ennek 

ellenére úgy vélem, hogy a Buzău-i Bíróságnak nem lett volna már joga 

véleményt mondani az Egyházkerület épülettel kapcsolatos tulajdonosi 

minőségéről, ugyanis ez már az elbírált tény erejével rendelkezett, amelyet a 

Brassói Ítélőtábla jogerős döntésével szerzett meg. E megfontolásból, de az 

ellentmondásossági elv megsértése miatt is úgy vélem, hogy a Ploieşti-i 

Ítélőtáblának meg kellett volna semmisítenie az elsőfokú ítéletet. 

 Az elsőfokú ítélethez hasonlóan, az Ítélőtábla a bűncselekmény 

alkotóelemeként állapította meg egy 1,3 millió eurós kár keletkezését az 

állam vagyonában, ahonnan a vagyontárgy kikerült.31 De az állam milyen 

káráról beszélhetünk akkor, ha a Mikó Kollégium sohasem volt az állam jogos 

tulajdona, ugyanis azt törvénysértő módon vették el a kommunista 

időszakban? Sőt, az Ítélőtábla figyelmen kívül hagyta azt a tényt is, hogy 

Sepsiszentgyörgy megyei jogú város lemondott az épület birtokolásáról, és a 

vádlottak oldalán lépett fel, megfellebbezve az elsőfokú bíróság ítéletét. 

 Végül, ha elfogadjuk, hogy a Mikó Kollégium épületét a korábbi jogos 

tulajdonosnak adták vissza, ahogy annak kiléte egyértelműen kiderül az 

Államosítási Határozatból és a Brassói Ítélőtábla jogerős polgári jogi 

Döntéséből, akkor a Ploieşti-i Ítélőtábla mégis milyen okkal erősíthette meg a 

bizottsági tagok elítélését, illetve az épület „visszaállamosítását”? 

 A válasz egyszerűnek tűnik: a bűncselekmény elkövetése előtti helyzet 

visszaállítása32 – ez a visszaszolgáltatási eljárás megsértésében érhető tetten 

(a ténymegállapító jegyzék érvénytelen iratok és hiányos akta alapján történt 

összeállítása) – amit a vádlottak nem tudtak cáfolni. Ennek megfelelően 

egyelőre a román állam (Sepsiszentgyörgy megyei jogú városon keresztül) 

marad az egyetlen lehetséges tulajdonos, még akkor is, ha önkényes 

                                                      
30 Silviu Clim vádlott a fellebbezésében éppen a tulajdonjog kérdésének ezt a figyelmen kívül 

hagyását kérte – lásd a végleges döntés 24. oldalát. 
31 Uo., 62.  
32 Uo., 67. 
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kommunista határozatok alapján, az épület pedig arra vár, hogy visszaadják a 

jogos tulajdonosának. 

 Ezzel kapcsolatosan idézem a döntés talán legfontosabb bekezdését: 

„Nyilvánvaló, hogy ha létezik egy bizonyos személy, vagy közösség (az 

Erdélyi Református Egyházkerület, vagy Sepsiszentgyörgy megyei jogú 

város), mely azt állítja, hogy az Iskola utca 1. szám alatti ingatlan 

tulajdonjogára jogosult volt, vagy egy ilyen jogosult jogutódja, akkor az 

ingatlant vissza lehet szolgáltatni annak a személynek vagy közösségnek, ha 

bizonyítani tudja az állításait, valamint ha minden törvényi felvétel teljesül és 

ha bejárja a törvény által előírt eljárást.”33 

 Más szavakkal, az Ítélőtábla csak a dokumentáció hibás elemzési 

módját büntette, amit nem lehetett ellenbizonyítékokkal cáfolni, a testület 

pedig nyitva hagyta magának a lehetőséget egy tisztességes 

visszaszolgáltatáshoz, így az épület visszaállamosítása nem végleges. 

 Megítélésem szerint, a tettek büntetőjogi jellege nyitott kérdés maradt, 

tekintettel arra, hogy a kárt nem lehet ténylegesen bizonyítani, a jogos 

tulajdonost pedig lényegében véve helyesen állapították meg. Egy másik 

megválaszolatlanul maradt kérdés: a Ploieşti-i Ítélőtábla miért nem 

semmisítette meg a Buzău-i Bíróság határozatát, tekintettel arra, hogy ez 

utóbbi a büntetőjogi perrendtartás megsértésével figyelmen kívül hagyott és 

megfordított egy (saját) érvényes végzést?34 

 Végül, figyelembe véve mindezeket kérdéseket, a jogerős döntés 

helyessége és törvényessége nagyon vitatható marad, így továbbra is kitartok 

azon következtetésem mellett, amelyre korábban jutottam: a bíróság csak 

                                                      
33 Uo., 67. 
34 A vádlottak egy tucatnyi egyéb okot is felhoznak az elsőfokú bíróság döntésének megsemmisítése 

mellett (lásd a másodfokú ítélet 40–45. oldalát), melyek a büntetőeljárással kapcsolatosak (a 

bizonyítékok kezelése, a határozat indokolása, a közvetlenség, szóbeliség és hivatalosság elve stb.). 

Az Ítélőtábla, teljesen önkényes módon, egyáltalán nem válaszolt ezekre a felvetésekre, egyetlen 

kivétellel: a közvetlenség elvére, melyet tiszteletben tartottnak mondott ki (Uo. 65.) 
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akkor ítélhette volna el a bizottság tagjait, ha minden kételyt szertefoszlattak, 

és ha a büntetőjogi eljárást maradéktalanul betartották volna – mely 

feltételeket sem az elsőfokú, sem az Ítélőtábla nem teljesítette. 

 

A gyulafehérvári Batthyáneum ügye 

 

Az Országos Ingatlan-visszaszolgáltatási Hatóság elutasította a 

gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség által a neves gyulafehérvári épület, 

a Batthyáneum visszaszolgáltatására irányulóan előterjesztett kérelmet is. A 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium esete után ez a második olyan 

nagyobb szabású ügy, amelyben a jogos tulajdonos nem kapja vissza azt, amit 

elvettek tőle a kommunizmus idején. 

 A könyvtárnak a román állam által a római katolikus egyháztól való 

elvétele egy teljesen törvénytelen lépés volt (hiszen erővel vették el a 

kommunizmus idején), és ebből kifolyólag az épületet már 1998-ban feltették 

azon ingatlanok listájára, amelyeket vissza kell szolgáltatni a volt 

tulajdonosaiknak.35 

 A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség azonnal kérelmezte is a 

visszaszolgáltatást, és annyi év várakozás után (amely időszakot a bírósági 

perek is megnehezítettek), a román állam a kérelem elutasítása mellett döntött, 

amit azzal indokolt, hogy az Érsekség nem tudta bizonyítani az ingatlanra 

vonatkozó tulajdonjogát (az erőszakos eltulajdonítás időpontjában). Az 

Országos Ingatlan-visszaszolgáltatási Hatóság (ANRP) jogtanácsosai arra 

következtettek az okiratok alapján, hogy ez az épület tulajdonképpen a Római 

Katolikus Csillagvizsgáló Intézet tulajdonát képezte, hiszen ez a megnevezés 

szerepel expressis verbis a telekkönyvben, nem pedig a Római Katolikus 

Érsekség. Az ANRP figyelmen kívül hagyta, hogy ezt az épületet gróf 

                                                      
35 Az ingatlan a romániai kisebbségi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló 13. sürgősségi 

kormányrendelet melléklete 13. tételénél van feltüntetve. 
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Batthyány Ignác erdélyi püspök 1798. július 31-én a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekségnek adományozta: „Úgy döntöttem, hogy ezt a 

nagyszabású létesítményt még életemben az Egyház és Erdélyi tartománya 

hasznára/javára hagyom hátra” („ecclesiae et provinciae”).36 Mintegy 150 

évig a Püspökség zavartalanul birtokolta a könyvtárat és az intézetet, illetve 

az ezek székhelyéül szolgáló ingatlant. 

 Az ANRP figyelmen kívül hagyta továbbá a telekkönyv egyik 

értelmezési lehetőségét, amely szerint a telekkönyv címe nem magára a 

tulajdonosra utal, hanem az ingatlan rendeltetésére (ez elterjedt gyakorlat volt 

az akkori telekkönyvi bejegyzéseknél): Gyulafehérvári Római Katolikus 

Csillagvizsgáló Intézet. Tehát az épület egy csillagvizsgálónak ad otthont, a 

„római katolikus” jelző pedig azt sugallja, hogy a Status Romano-Catholicus 

Transylvaniensis tulajdonát képezi, amely egy, az Egyház által a saját 

intézményei és tulajdonai kezelésére létrehozott konkrét kánonjogi entitás.37 

Tekintettel a helyzet sajátosságára, az ANRP hiába kereste az Intézet, a Status 

és az Érsekség közötti hierarchikus kapcsolat kifejezett bizonyítékát ‒ mint 

                                                      
36 A visszaszolgáltatást ellenzők a „Provincia” fogalmát politikai és közigazgatási értelemben vett 

provinciaként értelmezték a helyes „egyházi provincia” helyett, amelyben az örökhagyó püspöki 

minőségben tevékenykedett. Mellesleg Provincia Transylvania makropolitikai entitásként soha 

nem is létezett. Sőt, Andrei Şaguna erdélyi román metropolita kánoni értelmezéséből is ugyanez 

derül ki: „A vitára okot adó kifejezés az egyházkerület (mely a latin kiadványokban provincia néven 

szerepel), amelyet a bukovinai egyházi elöljáró közigazgatási és politikai értelmezésben használ 

(birodalmi provincia). Şaguna azonban ez alatt az egyházi értelemben vett püspökséget, 

egyházmegyét vagy egyházkerületet érti: (a bukovinaiak n.n.) a Provincia fogalom alatt politikai 

provinciát értettek, azonban mi, akik beleőszültünk a kánontanulmányozásba és a görög, román, 

szláv és latin egyházi kánonok szövegeinek összehasonlításába, és vannak még közülünk a római 

jogban jártasak is, valahányszor találkozunk a latinra vagy szlavón nyelvre fordított szövegekben a 

„Provincia” szóval, a román nyelvben az alatt Egyházkerületet értettük. Meggyőződésünket maga 

román Pidalion kánonja is megerősíti.” Saját fordítás, román szöveg forrása: 

http://revistateologica.ro/vechi/articol.php?r=30&a =3464 , letöltve: 2017. november 15. 
37 A Római Szentszék és a Román Kormány között 1927. május 10-én létrejött Konkordátum IX. 

cikkének értelmezésére vonatkozó Megállapodással (mely 1932. május 30-án jött létre, és a 1940. 

március 1-i 659. sz. törvény ratifikálta) elismerésre került, hogy a „Status Romano-Catholicus 

Transylvaniensis birtokában és igazgatása alatt lévő javak egyházi javak, és azokat eredeti 

rendeltetésük szerint fogják is kezelni.” A megállapodás majd kitér arra, hogy ezeknek a jogoknak 

a törvényes képviselete a gyulafehérvári Ordinarium keretében történik, és az alapokat „sem 

elidegeníteni, sem pedig megterhelni nem lehet, csak a Román Királyság közjogi rendelkezései, 

illetve a kánonjog előírásai betartásával.” 

http://revistateologica.ro/vechi/articol.php?r=30&a%20=3464
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ahogy az a polgári jogban a szokásos gyakorlat ‒, hiszen ezek kapcsolata nem 

úgy volt meghatározva, hogy lehetővé tegye okiratok halmazával történő 

alátámasztását. Talán furcsán hangzik a római jog hívei számára, azonban 

vannak dolgok, amelyek bizalmi, szokásjogi alapon is működnek, kevesebb 

írott szabállyal – további példákért lásd a common law rendszert. 

 Röviden, az állam ott hibázott, hogy XXI. századi világi értelmezést 

adott egy XIX. századi egyházi esetnek. Ahelyett, hogy a kérelmező 

megnevezése (Római Katolikus Érsekség) és a telekkönyvben feltüntetett 

megnevezés (Római Katolikus Csillagvizsgáló Intézet) közötti nyilvánvaló 

egyezést keresték volna, az ANRP jogtanácsosainak inkább a kánonjog és az 

abban az időben hatályos tulajdonjog kontextusában kellett volna, elemezniük 

az ügyet. Az ingatlan jelentőségére és értékére tekintettel úgy gondolom, hogy 

(szakmai és erkölcsi) kötelességük még ennél is hangsúlyosabb, azonban ők 

az egyszerűbb megoldást választották. 

 Ha mégis elfogadnánk az ANRP következtetését, miszerint a tulajdonos 

maga az Intézet volt, az azt jelentené, hogy közvetlenül javai elkobzását 

követően cél nélkül maradt, tehát feltételezhetően megszűnt a jogi 

személyisége. Márpedig ha az ANRP nem ismeri el az Érsekséget jogutódnak, 

az erővel elvett Batthyáneum örökre a román állam tulajdonában maradna, 

ami egyértelműen helytelen és értelmetlen. 

 Ha az ANRP mélyrehatóbban foglalkozott volna a Batthyáneum 

ügyével, egy összetett képet alakíthatott volna ki róla, amely nem vezethetett 

volna annál helyesebb és (teleo)logikusabb megoldáshoz, mint hogy az 

ingatlant visszaszolgáltassák az egyetlen jogos entitásnak: az Erdélyi Római 

Katolikus Egyháznak. A visszaszolgáltatási kérelem elutasításával a román 

állam nem tett mást, mint legitimitást biztosított a kommunista rezsim 

elkobzási intézkedésének, és továbbra is olyan vagyont bitorol, amely soha 

nem volt az övé. 
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