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Előszó 

 

 

A számszerű kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek helyzete 

Európában 2017-ben kaotikus képet mutat. Van, ahol anyanyelv használati 

jogokért küzdenek, miközben naponta érik őket atrocitások, megaláztatások, 

ilyen hely Kárpátalja. Máshol pedig széles körű területi autonómiából kilépve 

a teljes állami önállóságra törekednek, mint Katalóniában. Ahogy telnek az 

évek, nemhogy könnyebb, de egyre nehezebb az elszakított magyar 

nemzetrészek jogvédelme a Kárpát-medencében. A nemzetközi közösségre 

most már azért sem számíthatunk nagyon, mert migrációs hullám árasztotta el 

Európát. (De azért nem adjuk fel, hogy bevonjuk őket problémáink 

megoldásába!) Kisebbségvédelmi harcunkat egyelőre nagyrészt saját erőből 

kell folytatnunk.  

Az elmúlt évtizedekben tapasztalhattuk, hogy gyors megoldást csak a 

drasztikus lépések hoznak. Ilyen például Koszovó esete. Tömegeket 

megmozgató elszántság, terrorizmusig terjedő harci kedv, túlerőt felmutató 

agresszió esetén tömeges kivándorlás. A nemzetközi közvélemény meghátrál, 

elismeri az albánok – egyébként indokolt és jogos – állami önállóságát, 

függetlenségét. 

Mi azonban nem ezt az utat járjuk. Negyedszázada hirdetjük a magyar 

modellt, a békés utat, a pozitív európai gyakorlatnak megfelelő kisebbségi 

jogaink parlamentáris eszközökkel történő biztosítását. Bár ez eddig 

eredménytelennek bizonyult, mégis ezt folytatjuk tovább. Hiszünk a józan ész 

győzelmében. 

Újból és újból le kell szögezni, hogy számunkra a Kárpát-medencében 

– figyelembe véve a geopolitikai realitásokat – csak a tényleges és teljeskörű 

autonómia megvalósulása hozhat megnyugtató megoldást. (Teljeskörű, 

vagyis személyi elvű, kulturális és területi autonómia, illetve ezek 
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kombinációja.) Ennek csírái már megjelentek a Vajdaságban, szebben 

mondva Bácskában és Nyugat-Bánságban, de máshol, Felvidéken, 

Kárpátalján és Erdélyben ennek még nyomát sem látjuk. Tűzzel-vassal irtják 

még az önrendelkezésre vonatkozó gondolatokat is. Egyelőre a történelem 

szeszélye folytán az adott országban számszerű többségbe került nemzetek 

politikusai az ott élő magyarság teljes felszámolására törekednek, 

asszimilációra, vagy kivándorlásra kényszerítve őket. Ezt kell túlélni, amíg a 

politika – a civil szervezetek támogatását is élvezve – kiharcolja a kívánt 

autonómiát. 

A túléléshez, a szülőföldön magyarként megmaradáshoz, ma két dolgot 

kell biztosítani: az európai színvonalnak megfelelő megélhetést és a 

jogbiztonságot. Ez utóbbi érdekében tevékenykedünk mi, a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet és kárpát-medencei partnereink. Feladatunk a – mégoly 

gyenge – jogszabályok betartatása, melyek az anyanyelv használatát, a 

nemzeti kultúra ápolását, az anyanyelvű oktatás biztosítását szabályozzák az 

őshonos nemzeti kisebbségek számára az elcsatolt területeken. Védelmet és 

sokirányú támogatást nyújtunk azoknak, legyenek magánszemélyek, 

csoportok, szervezetek, vagy intézmények, akiket, illetve amelyeket 

magyarsága, vagy vélhetően magyarsága miatt ér jogsérelem. Erről szól ma 

kezdődő kétnapos konferenciánk. Kitekintés az európai gyakorlatra, 

jogérvényesítési letőségeink számbavétele a nemzetközi térben, a kárpát-

medencei gyakorlat áttekintése, tapasztalatok átadása egymás között. 

Töretlenül hisszük, hogy munkánk eredményes lesz. Jó munkát és sok sikert 

kívánok a konferencia résztvevőinek!  

 

 Csóti György 

a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

igazgatója 
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Dr. Brenzovics László 

 

Veszélyben Kárpátalja jövője1 

 

 

Igen tisztelt Konferencia, szeretném megköszönni Tarlós István 

főpolgármester úrnak, hogy helyet adott ennek a rendezvénynek. Szeretném 

megköszönni elsősorban Csóti György igazgató úrnak és Dr. Bándi Gyula 

elnök úrnak, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Potápi Árpád János 

államtitkár úrnak, Grezsa István kormánybiztos úrnak, Hörcsik Richárd 

képviselő úrnak, hogy eljöttek ide, hogy tájékoztassák a közönséget, az 

érdeklődőket arról, hogy a magyar állam és a magyar országgyűlés milyen 

jelentős támogatásban részesíti a kárpátaljai magyarokat. Megpróbálom 

összefoglalva elmondani a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét, ennek a 

nyelvi konfliktusnak az okait, és a jelentőségét, nemcsak a kárpátaljai 

magyarság, ha nem az egész kárpát-medencei magyar közösség 

szempontjából, majd a kiútnak a lehetőségeit és esélyeit is talán.  

Az én életem most a Kijev – Ungvár – Budapest – Brüsszel 

négyszögben zajlik. Szeretnék felsorolni néhány eseményt, mely az elmúlt és 

a folyó héten történt Kárpátalján. Október 23-áról a rossz idő ellenére 

méltóképpen sikerült megemlékeznünk. Trócsányi László igazságügyi 

miniszter is eljött az ungvári Nagyszínházba, ahol körülbelül hétszáz ember 

volt jelen, és egy nívós koncertet is hallhattunk a Kormorán együttestől. 

Tegnap Grezsa István és dr. Orosz Ildikó társaságában hat újonnan renovált 

óvodát adtunk át, ahol megnéztük a gyerekeknek a műsorait, hiszen mindenütt 

készültek megemlékezéssel. Ezekben a községekben, annak ellenére, hogy 

                                                      
1 Jelen írás a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2017. október 26-án, „Veszélyben Kárpátalja 

jövője!?” címmel megtartott konferencián elhangzott előadás szerkesztett változatát tartalmazza. 
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mind jólét, mind infrastruktúra szempontjából rendkívül különbözőek, 

mindenütt volt magyar élet, működő magyar intézmények, voltak óvónők, 

akik dolgoztak, kis óvodások, akiken látszott, hogy erre az eseményre 

készültek, és megfelelő színvonalú műsort is nyújtottak számunkra. Láttuk 

azokat az eredményeket, amiket a magyar támogatás tesz lehetővé. Nem 

véletlenül említette kormánybiztos úr Fornos nevű községet. Hiszen ott egy 

több mint százéves épületben voltak, víz, központi fűtés és egyéb higiéniai 

felszerelések híján, most pedig hogyha nem is tökéletes, – hiszen még 

bővítésre szorul – de méltó körülmények közé kerülnek a gyerekek. Ez is 

mutatja a hatékonyságát annak a támogatásnak, amit a magyar kormány nyújt 

Kárpátalja számára. Egyben azt is mutatja, mekkora szükség van erre a 

támogatásra, hiszen ukrán állami források ezekre nem igazán állnak 

rendelkezésre. Szeretném elmondani, hogy időközben ezek a pozitív hírek 

meg fognak jelenni a magyarországi és a kárpátaljai magyar sajtóban, 

bemutatva, hogy valamilyen szinten fejlődik, gazdagszik a kárpátaljai 

magyarság. Holnap Magyar Levente miniszterhelyettes úr érkezik 

Kárpátaljára, ahol ezer kárpátaljai magyar vállalkozóval fog aláírni támogatási 

szerződést az ,,Egán Ede Program” keretében. Óriási volumenű és nagyon 

pozitív hatású történések vannak folyamatban.  

Időközben, miután a múlt héten elutaztam Kijevbe, beharangoztak egy 

nagy tüntetést. Reggelente, az ülésszak előtt mindig megnézem, hogy hány 

ezer rendőr van éppen bent a parkban, illetve a Parlament körül, mert ettől 

függően lehet látni azt, hogy milyen események fognak következni. Ezen a 

reggelen nagyon sok ezer rendőr tartózkodott ott, és ami meglepett, hogy a 

parkban három hatalmas ágyú volt. Ott álltak mellette a katonák, ott volt lőszer 

is. Megkérdeztem, ezzel mit akarnak, lőni fogják a Parlamentet? Vagy pedig 

a tüntetőket? De később kiderült, hogy mi lesz az ágyúkkal. Hiszen már 

amikor kezdődött a parlamenti ülés megjelentek a tüntetők, akik összecsaptak 

a rendőrökkel. Ilyenkor a parlamenti képviselők csak az alagutakon keresztül 
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tudnak bejutni az épületbe (ugyanis alagútrendszer van a Parlament alatt, 

amibe a különböző távolabb lévő épületekből tud bejutni az ember). Most is 

így történt. Óriási erővel megszólaltak az ágyúk, majd arra hivatkoztak, hogy 

ez a máltai elnökasszony kijevi látogatásának alkamából történt. Valószínűbb 

persze, hogy mindez a tüntetők, illetve a Parlament megfélemlítésére is 

szolgált.  Utána több képviselőt is megvertek, akik mégse az alagutakon 

keresztül akartak távozni, és vették a bátorságot, hogy keresztülvágják 

magukat a tömegen. A tüntetők előálltak követeléseikkel, hogy milyen 

törvényeket kellene azonnal elfogadni, figyelmen kívül hagyva olyan 

tényezőket, hogy az alkotmány módosítása hosszabb folyamatot igényel. Bár 

nem is ez volt a cél, hanem nyilván a hangulatkeltés. Az ülést követően tehát 

rendkívül nehézkesen sikerült csak elhagyni az épületet, de az ukrán 

parlament esetében ez nem meglepő, tekintve, hogy a törvényhozás általános 

állapota eléggé kaotikus.  

Miközben mi az iskolákat és az óvodákat adtuk át, Kijevben az volt a 

fő hír, hogy két ilyen szabadcsapat vezetője összeszólalkozott az utcán. Az 

egyik pisztolyt rántott és többször rálőtt a másikra. Erre a rendőrség 

letartóztatta azt, aki lőtt és bíróság elé kívánták állítani. Akkor oda betörtek a 

szabadcsapat tagjai, a bíró elmenekült, a bíróság termeit összetörték.  Amikor 

a rendőrség megérkezett, őrizetbe vette az elkövetőket, akiket azonban a 

többiek nyomására később szabadon kellett engedni. Akkor még egyszer 

megkezdődött a parlamenti ülés, aminek eredményeképpen ezt a ,,lövöldözőt” 

házi őrizetbe helyezték, mire megjelentek ott parlamenti képviselők akik 

úgymond az ő kiszabadításáért jártak közben. Estére már azt az embert, 

parlamenti képviselőt, aki ki akarta szabadítani a lövöldöző társát, 

felrobbantották a televízió előtt. Három halott és a parlamenti képviselő pedig 

a kórházba került. Ezek az utóbbi néhány nap hírei Kijevben. Amikor európai 

integrációról beszélünk, illetve jogállamiságról, akkor ezeket a dolgokat illene 

figyelembe venni, vagyis, hogy ott milyen körülmények uralkodnak.  
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Ahogy említettem, a kárpátaljai magyarság minden nehézség ellenére 

továbbra is egy életképes közösség, megvan a saját intézményrendszere, ami 

közel száz iskolát, egyházi líceumokat, felsőoktatást jelent a II. Rákóczi 

Ferenc Főiskola és az Ungvári Egyetem magyar karán keresztül. Az emberek 

jelentős része ugyan külföldön próbál elhelyezkedni, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy mindig van egy olyan réteg, amely képes ezt a gazdasági 

támogatást hasznosítani. Hiszen, „segíts magadon és Isten is megsegít”. 

Amelyik közösség olyan állapotba került, hogy nem képes az 

önszerveződésre, azokat aligha lehetne támogatni, hiszen nem tudnák azt 

felhasználni. De a kárpátaljai magyarság, mint a legjobban megszervezett 

kisebbségi politikai közösség Ukrajnában, képes erre. Vannak tőlünk 

lélekszámban jelentősebb nemzeti közösségek is, itt azonban politikai 

szervezetei és politikai pártjai csak a kárpátaljai magyarságnak vannak. 

Természetesen kettő, mert egy az nem elegendő. Nem beszélve a különböző 

társadalmi szervezeteinkről, egyházainkról, amelyek igen jelentős feladatokat 

tudnak jelenleg is ellátni.  

Ukrajna rendkívül mély gazdasági válságban van, a GDP csökkent és 

tulajdonképpen ezt az egész folyamatot úgy lehetne nevezni, hogy az 

államnak a rekonstrukciója zajlik. Egy posztszovjet államról volt szó, mint 

minden olyan állam esetén, ami ebben a térségben a Szovjetunió után jött létre. 

Volt egyfajta hosszabb átmenet, ami lassabb változásokat jelentett, mint a 

többi szomszédos országban, azonban most egy teljes átalakulás van 

folyamatban, amit „reformoknak” hívnak. Ezeknek a reformoknak a lényege 

az, hogy az állam teljes egészében megszabadul a szociális kötelezettségeitől. 

Ezt mutatja a nyugdíjtörvény, melyet nagy reformként tűntetnek fel, és 

amelynek lényege, hogy a nemzedék – amelyhez én is tartozom – nem fog 

nyugdíjat kapni, vagy pedig olyan nyugdíjat fog kapni, amiből nem tudja 

fenntartani magát, még a létszükségletei szintjén sem. Ezt követte az oktatási 

reform, amelynek nem csak nyelvhasználati, és nyelvi jogi következményei 
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lesznek, ‒ ahogy arra majd később kitérünk ‒ hanem tulajdonképpen a 

lakosság egy jelentős része számára nem teszi majd hozzáférhetővé az oktatás 

lehetőségét. Itt az oktatás lehetősége körülbelül a kisvárosok szintjén fog 

elkezdődni. A falvaknak a szintjén pár év alatt megszűnik. Emellett az oktatás 

színvonalát teljes egészében egy minimális szintre degradálják majd. 

Klasszikus értelemben vett tantárgyakat nem fognak tanítani, hanem a fizika, 

a biológia, és a kémia egy természettudományi tárgy alatt lesz összevonva, 

éppúgy ahogy a matematikát, és a humántudományokat is össze fogják vonni. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a régi értelemben vett, klasszikus tudást aligha lehet 

majd megszerezni. Az államnak egy ötven kilométeres körzetben van 

kötelessége iskolát fenntartani. Rosszabb esetben egy gyereknek elvben ötven 

kilométert oda és ötvenet vissza kellene utaznia a gyönyörű ukrajnai utakon, 

ahhoz, hogy az iskolába bejusson, ennek mindenfajta következményével 

együtt. Tulajdonképpen az erre kiadott pénzek csökkentése, az állam 

kötelezettségének felszámolása zajlik, egyfajta liberális, neoliberális 

ideológia mentén.  

A harmadik pedig az ebben a viharos napokban elfogadott egészségügyi 

reform. Ennek a lényege az, hogy az alkotmánnyal ellentétben teljesen 

felszámolja az ingyenes egészségügyi ellátást úgy, hogy ezzel párhuzamosan 

társadalombiztosítást nem vezet be. Nem úgy lesz a jövőben, hogy bemutatom 

a TAJ-kártyámat, és akkor engem meggyógyítanak, hiszen TAJ-kártya 

sincsen. Le kell tehát tennie a páciensnek a készpénzt az államkasszába, és 

akkor tudja majd igénybe venni az orvosi ellátást. Ennek következménye a 

további demográfiai romlás lesz, függetlenül attól, hogy nem tudjuk pontosan 

Ukrajnának mekkora is pontosan a lakossága. Azt tudjuk, hogy 1990-ben 52 

millió volt, 2001-ben az utolsó népszámláláskor pedig 42 millió volt a 

lakosság. Most különböző számokról van tudomásunk, de jelenleg 35 millió 

és 27 millió közé tehető az összlakosság létszáma. Ez azt jelenti, hogy 

világháború nélkül sikerült az ország lakosságának majdnem a felét elveszteni 
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egy emberöltő alatt, ami nem csekély teljesítmény. Nem tudjuk pontosan a 

kárpátaljai magyarság számát sem. 2001-ben 151 ezer magyart regisztráltak 

Kárpátalján és 156 ezret Ukrajnában. Nyilván ezek a számok csökkentek, sőt 

valószínűleg jelentősen mérséklődtek az elmúlt időszakban. Részben a 

negatív demográfiai tendenciák, részben pedig az elvándorlás miatt, de 

véleményem szerint arányaiban nem csökkentünk Kárpátalján, tehát épp 

annyi távozott, mint amennyi született magyarból. Az arányok tulajdonképpen 

megmaradtak, így tehát még jelentős számban lehetünk, erre vonatkozóan 

szükséges lenne egy kutatást végezni. Amikor a nyelvtörvények ellen kellett 

fellépni akkor hatvanötezer aláírást sikerült összegyűjteni, ami mutatja azt, 

hogy egy igen nagy aktív réteg is él Kárpátalján.  

Ezzel rátérnék a törvényekre és a konfliktus lényegére. A kárpátaljai 

magyarság számára az oktatás és a nyelvi jogok biztosítása mindig alapvető, 

sőt, talán a leglényegesebb kérdés. Hiszen egy nemzet akkor tud 

újratermelődni, mint közösség, ha megőrzi nyelvét, iskoláit, templomait. E 

nélkül is lehet élni talán, jólétben is, de a közösség, mint nemzeti közösség 

nem tud így fennmaradni. Ezért mindig, amikor az aktuális elnökjelöltet 

támogatni kellett, szerződést kötöttünk velük, melynek a leglényegesebb 

pontja az volt, hogy vagy bővítsük, vagy tartsuk meg azokat a jogainkat, amik 

megvannak. Így volt ez Petro Porosenko esetében is, aki azt ígérte, hogy a 

jogokat továbbra is fenntartja, illetve lehetővé teszi azt, hogy a magyar 

iskolák, oktatási intézmények külön irányítás alá kerüljenek. Ezeknek a 

végrehajtásáról volt szó a kezdetekben, illetve, hogy a magyar tanárokat 

továbbképzik, nem pedig a 2014-es úgynevezett „Európa Majdanról”, vagyis 

arról, hogy az állam ultrasovén fordulatot vesz. 

Később a keleti konfliktus kitörése után kezdődött meg ez a fordulat a 

parlamentben, melynek a politikai lényege főleg az volt, hogy az az egyensúly, 

ami mindig megvolt az orosz irányultságú keleti, délkeleti vidékek, illetve a 

közép- és nyugat-ukrajnai, inkább ukrán irányultságú vidékek között, 
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megbomlott azáltal, hogy a Krím-félszigetet annektálták és a Donbasz nincs 

ukrán közigazgatás alatt. Az ukrán képviselők jelentős része – akik radikális 

álláspontot képviseltek korábban is – elhatározták azt, hogy most itt az idő 

arra, hogy elérhetővé váljanak a korábbi terveik a kizárólag ukrán nyelvű és 

kultúrájú Ukrajna megvalósítására, és olyan hiszterizált hangulatot 

teremtettek, ami alól kibújni a normálisabb képviselőknek sem sikerült. Már 

csak azért sem, mert az állam vezetése főleg ezekre a radikálisabb rétegekre 

tud támaszkodni, miközben tőlük tart és véleményem szerint közülük vannak 

olyan felfegyverkezett csoportok, amelyek képesek akár az államrend 

erőszakos megdöntésére is. Ezen politikusok – ahogy korábban is volt rá példa 

– a saját anyagi előnyeik, illetve a saját befolyásuk megtartása érdekében 

inkább az egész humanitárius szférát rábízzák ezekre az emberekre, akiknek 

radikális elgondolásaik vannak ezzel kapcsolatban. Ezek a törvények 

kezdődtek a médiával, televízióval, rádióval. Különböző kvótákat állapítottak 

meg a nyelvhasználat terén, utána pedig a legfontosabb lépés az oktatási 

törvény volt, amelynek az első változata, amit még a minisztérium terjesztett 

be, és bár visszalépést jelentett a korábbi jogokhoz képest, korántsem volt 

olyan katasztrofális, mint ami végül elfogadásra került. Itt arról volt szó, hogy 

az állam továbbra is biztosítja a kisebbségek nyelvén történő oktatást az ukrán 

mellett, ott ahol a kisebbségek egy tömbben élnek. Két probléma volt ezzel a 

javaslattal. Az egyik az, hogy nem tudni mi az, hogy „az ukrán mellett”, a 

másik pedig az, hogy mit jelent az, hogy „egy tömbben élnek”.  

Ez a kérdés még kezelhető lett volna, de amikor a törvényt közzétették, 

és megkezdődött az úgynevezett társadalmi vitája, akkor a radikális csoportok 

hihetetlen nyomás alá helyezték az ukrán oktatási minisztériumot mindenfajta 

tüntetésekkel, középületek megszállásával, minek hatására fokozatosan 

kezdett az egész dolog visszafelé táncolni. Végül furcsa mód a minisztérium 

nem a saját maga által beterjesztett javaslatot kezdte támogatni, – ami azért 

meglepő a kormányok tekintetében – hanem azt, amit külső erők 
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rákényszerítettek. Megkezdődött tehát a majdnem egyéves vitája a kérdésnek, 

ami nagyon élesen zajlott. Az embernek többször a testi épsége is veszélyben 

volt, de még a végleges változat ‒ amit idén júliusban szavazott meg az 

oktatási bizottság ‒ sem jelentett volna ilyen mértékű katasztrófát. Az viszont 

már meglepő volt, hogy szeptember ötödikén az első ülésnapon teljesen 

házszabályellenesen az oktatási bizottság elnöke nem azt terjesztette elő, amit 

a bizottság megszavazott, hanem olyan szöveggel állt elő, amit senki nem 

szavazott meg és amit senki nem látott korábban. Megkezdődött az ülés, volt 

hozzá vagy ezer módosító javaslat, ezeken végig kellett volna menni, és ha 

egyik se kapja meg a többséget, akkor maradnia kellett volna annak, ami 

eredetileg be volt terjesztve. De nem ez történt. A házelnök ugyanis azt 

mondta, hogy mivel itt a javaslatok nem mentek át, hozzanak létre egy 

bizottságot, amely majd kidolgozza azt a kompromisszumos javaslatot, amit 

a Ház majd elfogad. Ez abszolút házszabályellenes, hiszen arról lehetett volna 

csak szavazni, ami korábban már be lett terjesztve. Ami nem volt beterjesztve, 

arról értelemszerűen nem lehetett volna szavazást tartani. Ebben a 

bizottságban, amelynek én is tagja lettem, rendkívül durva hangnemben folyt 

a vita. Az ülésnap vége előtt fél órával terjesztették be a szöveget és osztották 

szét a képviselők között, tehát senki nem látta. Végül az egész javaslat öt 

perccel az ülés vége előtt került megszavazásra. Ez az elfogadott törvény már 

felszámolja a kisebbségi nyelven történő oktatást, a krími tatárokon kívül 

mindenhol. 

Három kategóriába kerülnek besorolásra majd e törvény alapján az 

érintettek. Vannak az ukránok, akiknek minden oktatási joguk megvan, a 

krími tatárok, akiknek lehetnek iskoláik, középiskoláik is és van az összes 

többi, akiknek nem lehetnek iskolái, csak az ukrán intézmények keretében 

lehetnek csoportjai és osztályai. Az óvodában és az elemi iskolában lehet 

magyar vagy más nyelven tanítani, de ezután ukrán nyelven folyik az oktatás, 

illetve egy vagy két tantárgyat lehet európai nyelveken tanítani. Ennek 
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nyomán hatalmas volt a felháborodás, amely a szomszédos országokra is 

kiterjedt. A román és a bolgár képviselőtársammal intéztünk egy beadványt 

az államelnökhöz, hogy ne írja alá ezt a törvénytervezetet. Ő miután 

hazaérkezett Amerikából mégis aláírta, azóta áll ekörül a vita, és folyik a 

hazudozás. A miniszterasszony ugyanis mindig kifejti, hogy ez az egész 

elsősorban a kárpátaljai magyarság érdekeit szolgálja, azért mert a kárpátaljai 

magyarok nem tanulnak meg az iskolában ukránul. De, amennyiben a 

középiskolát már ukránul végzik, remekül fogják majd beszélni az 

államnyelvet, és megnyílik előttük az út a kiváló minőségű ukrán felsőoktatás 

irányába.  

Ezzel kapcsolatban több kérdés merül fel, hiszen ez a probléma nem 

politikai, hanem elsősorban jogi, illetve pedagógiai jellegű, legalábbis ha 

józan ésszel gondolkodunk. Jogi az, hogy megsértik az alkotmányos 

jogainkat, hiszen amellett hogy az ukrán alkotmány garantálja a kisebbségi 

nyelveken történő oktatást, - külön kiemelve az orosz nyelvet - van egy olyan 

paragrafus, hogy a meglévő jogokat nem lehet szűkíteni. Nem lehet olyan 

törvényt elfogadni, ami a meglévő jogokat szűkíti, ez ennek egy eklatáns 

példája. Vegyük példának továbbá a nyelvhasználatra, azon belül is az oktatás 

nyelvére vonatkozó nemzetközi szerződéseket, melyekhez Ukrajna önállóan 

csatlakozott. Magyar vonatkozásban vegyük az ukrán magyar alapszerződést 

1991-ből, amelyben Ukrajna kötelezettséget vállal arra, hogy magyar nyelven 

biztosítja a tanulás lehetőségét az oktatás minden szintjén. Másrészt pedig 

pedagógiai kérdés, hiszen most az első osztálytól a tizenegyedik osztályig, heti 

öt órában tanulnak a gyermekeink ukrán nyelvet és irodalmat. Az már a 

módszer tökéletlenségének, illetve az eszközök hiányának tudható be, hogy 

huszonöt év leforgása alatt az ukrán állam nem adott ki ukrán-magyar szótárt 

az iskolák számára, nem beszélve a segédanyagokról, speciális tankönyvekről, 

továbbá, hogy nem voltak olyan képzések, ahol megtanították volna a 

tanárokat arra, hogyan kell az ukrán nyelvet a magyar iskolában a magyar 
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gyermekek számára oktatni. Hiszen az ukrán, mint idegen nyelv oktatása 

külön szakma. Olybá veszik az első osztályban, mintha már a gyermek 

tökéletesen beszélne ukránul. Egyből nyelvtant, bonyolult irodalmi 

szövegeket kellene elsajátítani, ami a gyerekek többsége számára nem igazán 

jó, nincs sikerélményük, emiatt pedig sokan elfordulnak a nyelvtől, mert 

nehezen megy nekik. Az új helyzetet el tudják-e képzelni a minisztérium 

irányítói, miután a gyerek négy éven keresztül magyarul tanult, megjön az 

ötödik osztályba és azt mondják neki, hogy 'dobroho dnya, matematyka”, és 

matematikai szakszavakat kezdenek használni. Aztán ez a tanár elmegy, bejön 

a másik fizika órát tartani, és elkezd hozzájuk úgy beszélni, mintha az a diák 

értené a fizikai terminológiát. Aki pedagógus volt, az tudja azt, hogy ez 

lehetetlenség. Az lesz a következmény, hogy nemhogy ukránul nem fog tudni, 

de összeségében sem fog semmit tudni. Se matematikát, se fizikát, se az összes 

többi tárgyat, legfeljebb néhány tehetséges gyerek, aki még kínaiul is el tudná 

sajátítani a tudást, de ez nagyon ritka az iskolákban. Tulajdonképpen nem 

arról van szó, hogy rossz az ukrán nyelvoktatás, de azt javítani kell és lehet is 

módszerváltással, vagy pedig olyan technikák kidolgozásával, amely a beszélt 

nyelvet és a kommunikációt tanítaná. Ehelyett azonban tulajdonképpen a 

kisebbségek elnyomásáról van szó, a kisebbségi intézményrendszer 

szétveréséről és degradációjáról. 

A tanulók mellett ott vannak a tanítók is, akik egész életükben magyar 

iskolákban dolgoztak, teljesen nyilvánvaló, hogy átállni az új oktatás nyelvére 

közülük egy igen jelentős rész nem tud. Most velük mi lesz? Vagy lesz egy 

olyan oktatás, ami ki tudja milyen nyelven zajlik, máskülönben el kell majd 

őket bocsátani, és helyükre újakat felvenni. És ki fog kimenni a falura tanítani? 

Új tanárt erre a posztra azért a kezdő fizetésért, ami nekik ott körülbelül 30-

40 ezer forintnak felel meg havonta, nyilván nem fognak találni. Ezek a 

tanárok tehát nem dolgoznak majd, ezért az oktatási rendszer degradálódik. 

Az iskolákat pedig bezárják ennek minden következményével együtt.  
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Másrészt pedig, amit a magyar társadalom nem nagyon érzékel és 

amiről nem nagyon tud az, hogy most már több mint két éve az ukrán 

közmédiában, sajtóban, televíziókban egy hihetetlen magyarellenes kampány 

zajlik. Nincs olyan hét, hogy a központi ukrán televíziós csatornák 

valamelyike ne adna le egy olyan műsort, ahol Magyarországról, de 

elsősorban a kárpátaljai magyarságról van szó. Sötét színekben tüntetik fel, 

vészjósló zenével, hogy ott jönnek a magyarok, továbbá hangsúlyozzák, hogy 

ki van helyezve a magyar zászló, ami egyébként az ukrán törvényeknek 

megfelelően történik. Szeparatizmus, kettős állampolgárság, nem beszélnek 

ukránul és így tovább. A legviccesebb számomra az volt, amikor Klimkin 

miniszter úr mondta Szíjjártó Péternek, hogy ő volt Beregszászban a 

konzulátuson, és odament egy idősebb hölgyhöz, aki nem tudott ukránul. 

Véleménye szerint ez bizonyítja, hogy nem kellenek magyar iskolák, mert az 

a hölgy se tudott ukránul. Szeretném üzenni Klimkin miniszter úrnak, hogy 

nem kell Beregszászig jönnie, menjen be a saját kormánya ülésére, ott is 

többen vannak, akik nem tudnak ukránul. Vagy pedig jöjjön el a parlamentbe, 

ahol a képviselőknek harmada sem beszéli az ukrán nyelvet. De azt hiszem, 

ez is mutatja, hogy itt nem ezekről a dolgokról van szó.  

Mi ennek a harcunknak az értelme és a jelentősége a Kárpát-medencei 

magyarság számára, melyet a magyar kormánnyal közösen vívunk a törvény 

megváltoztatására? Ha a nemzetközi közvélemény, az európai szervezetek 

elnézik, hogy el lehet venni a nemzeti kisebbségektől az oktatás jogát 

Ukrajnában, akkor más országokban is elvehetik ezt, hiszen ez már egy bevett 

gyakorlat. Jön Szlovákia, amely nyilván figyeli ezt az egész eseménysort, 

vagy akár Románia, vagy más országok. Megtehetik ők is azt, hogy a magyar 

iskolákat felszámolják. Másrészt pedig, engedi-e a nemzetközi közösség, 

hogy Ukrajnában a parttalan szélsőséges nézetek uralkodjanak? Itt van egy 

ilyen jó akarat, jó viszony Ukrajnával, ugye ez egy olyan ország, amely nehéz 

gazdasági helyzetben van, fegyveres konfliktusban áll egy tőle erősebb féllel, 
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azonban emellett hihetetlen szélsőséges nézeteket valló emberek 

befolyásolják a humánpolitikát. Ezeket a nézetek nyugodtan lehet xenofóbnak 

nevezni, mert ha ez a törvény úgymond „átmegy”, utána jön a nyelvtörvény, 

amely tulajdonképpen lehetetlenné teszi a kisebbségi nyelvhasználatot a saját 

otthonodon kívül, hiszen még az istentiszteleteken is vagy szinkronfordítani 

kell, vagy pedig feliratozni, hogy mit mond a lelkész. Továbbá minden 

színházban és minden más előadáson is, valamint magyar nyelvű újságot 

kiadni is csak abban az esetben lehetne, ha ezt az újságszámot lefordítjuk 

ukránra, és ugyanolyan példányszámban adjuk ki, mint magyarul. Ez a 

törvénytervezetben benne van. Utána jön az állampolgársági törvény, amely ‒  

szemben az alkotmány azon passzusával, mely kimondja, hogy senkit nem 

lehet megfosztani az ukrán állampolgárságtól ‒ tulajdonképpen lehetővé tenné 

az elnök számára, hogy megfossza azokat az embereket az ukrán 

állampolgárságuktól, akik önként felvették más ország állampolgárságát. Ez 

Ukrajnában nemcsak a kárpátaljai magyarságot, hanem sok millió embert 

érint. Ezzel az intézkedéssel el lehet üldözni az országból a központi 

hatalomnak nem tetsző közösségeket, ha Európa, a nemzetközi közösség 

engedi, hogy az események ebbe az irányba menjenek tovább.  

Hasonlóképpen fontos az a kérdés is, hogy érvényesek-e a nemzetközi 

szerződések, és érvényt lehet-e szerezni nekik? Adott egy ukrán - magyar 

alapszerződés, és van egy nemzetközi jogi elv, a pacta sunt servanda elve. A 

szerződéseket be kell tartani. Ebben a szerződésben benne van az, hogy az 

anyanyelvi oktatást biztosítani kell. Létrehozták az ukrán-magyar 

kisebbségügyi vegyes bizottságot, amelynek hivatása azt felügyelni, hogy mi 

történik a két ország között kisebbségi kérdésekben. Ha az egyik ország 

változtatni akar, akkor össze kell hívni a vegyes bizottságot, tájékoztatni kell 

arról, hogy mik a szándékaik és utána ezt megtárgyalva lehet csak lépni. 

Kalmár Ferencet, aki a vegyes bizottság feje magyar részről, erről a kérdésről 

nem tájékoztatták, sőt a tárgyalás közben még egyszer fel is állt az ukrán 
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képviselő és azt mondta, hogy neki mennie kell, és azzal el is ment. Tehát ezt 

nem tartották be. Felmerül ezért a kérdés, hogy mi a helyzet az ukrán-magyar 

alapszerződéssel? A parlamentben felhívtam a figyelmét az ukrán igazságügyi 

miniszternek, hogy van egy alapszerződés, melyben a mi nyelvi jogaink le 

vannak írva. Mivel az ukrán jog szerint, ha egy nemzetközi szerződés és egy 

belső törvény ellentétben áll egymással, akkor az előbbi érvényes. Ez a 

törvény ezek szerint magyarokra nem vonatkozik, mert a magyarok számára 

az ukrán állam biztosítja ezt a lehetőséget. Körülményes és körmönfont volt a 

válasza, tudniillik azt mondta, hogy ezt a szerződést Ukrán Szovjet Szocialista 

Köztársaság (USzSzK) és Magyarország kötötte. 1996 óta már egy új 

alkotmány van hatályban és ez a szerződés nem érvényes, mert nincs Ukrán 

Szocialista Köztársaság, hanem Ukrajna van, egy új alkotmánnyal. Felmerül 

a kérdés, hogy Ukrajna jogutódja az USzSzK-nak vagy sem, vagy mi van 

ezzel kapcsolatban? Tehát ilyen átlátszó jogi érvelésbe is bele mernek menni 

egy ilyen piciny dolog miatt, hogy az Ukrajna lakosságának 0,3%-át kitevő 

magyarság tanulhat-e anyanyelvén vagy sem? Egyik oldalon a tatároknak 

megengedik, másik oldalon a magyaroknak annak ellenére sem, hogy vannak 

szerződéses kötelezettségek egy szomszédos állammal szemben, amely annyi 

mindenben segítette a legutóbbi időkig Ukrajnát. Mégis fontosabb számukra 

az, hogy felszámolják a magyar nyelvű oktatást.  

Kérdés továbbá az is, meg tudják-e védeni a nemzetközi szervezetek a 

kisebbségeket? Az Európa Tanácsban Németh Zsoltnak, a magyar 

delegációnak, a román delegációknak és a benne lévő erdélyi magyaroknak 

köszönhetően végül született egyfajta határozat, amely ezt valamelyest bírálja, 

elítéli. Németh Zsolt és Hörcsik Richárd voltak azok, akik levelet írtak az 

ukrán a társulási szerződést sokáig akadályozó hollandoknak – az ezzel 

kapcsolatos hollandiai népszavazás idején –, hogy támogassák a társult 

tagságot, és hasonló levelet írtak mindenkinek, aki nem támogatta ezt. 

Magyarország elsőként fogadta el a társulási szerződést, mégis mikor Németh 
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Zsolt felszólalt, az ukrán delegációnak az egyik tagja orosz ügynöknek 

nevezte őt, amiatt mert kiállt a nemzetközi jog és a határon túli magyarság 

mellett. 

Most jön azonban a Velencei Bizottság. Vajon ők tényleg a jog alapján 

fognak dönteni, vagy hoznak egy olyan dodonai döntést ezzel kapcsolatban, 

ami után megkezdődik a végletekig tartó értelmezési vita, és amiben mindenki 

győzni fog, csak éppen semmifajta eredménye nem lesz? Ez a törvény és a 

későbbi nyelvtörvények minden család életébe be fognak avatkozni, annak 

minden következményével és feszültségével együtt. Ennek elejét kellene 

venni, és ha az történt volna e törvény elkészítése után, hogy szól az Európai 

Bizottság és az Európai Parlament vezetője, az Amerikai Egyesült Államok 

vezetője, hogy ,,ezt azért nem kellene csinálni”, akkor ez a törvény már régen 

vissza lett volna vonva. De egyrészt Európa hallgatott és hallgat ebben, az 

Amerikai Egyesült Államok követsége meg üdvözölte ezt a törvényt. Emiatt 

a későbbiekben az, hogy tudunk-e ebben a kérdésben előre jutni, majd 

meglátjuk. Mindenesetre ennek a törvénynek és ennek a helyzetnek az 

elszabadulása az, hogy bármit meg lehet tenni, ki lehet menni a jog keretei 

közül, hogy az embert nem védi az alkotmány, nem védik a megkötött 

nemzetközi szerződések, sem a nemzetközi szervezetek, és az, hogy ez mind 

Európában történik, ennek azt hiszem, hogy nagyon súlyos következményei 

lehetnek.  

Most a helyzet a következőképpen áll: Ukrajnában, ami maradt még, 

mint jogi lehetőség, hogy az Alkotmánybírósághoz intézünk beadványt, ez 

meg is történt, igaz hogy az Alkotmánybíróság döntésképtelen, mert 

nincsenek annyian, hogy határozatképesek legyenek. Emellett Ukrajna a 

Velencei Bizottsághoz is fordult ebben a kérdésben, és ennek a bizottságnak 

a kijelölt képviselői a 2017. október 31-ei illetve november elsejei napokon 

már Ukrajnában lesznek. Tájékozódni fognak, és vagy a 2017. decemberi 

vagy a 2018. márciusi ülésen fogják meghozni ezzel kapcsolatban a megfelelő 
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döntést. Ukrán részről van egy olyan ígéret, hogy e döntésnek a 

megállapításait át fogják ültetni a gyakorlatba. Ez persze könnyű ígéret, mert 

ezt nem nekik, hanem a parlamentnek kell végrehajtani. Mert ha a törvényt 

nem írják alá, hanem elküldik a Velencei Bizottságnak, akkor már csak 

háromszáz szavazattal lehetett volna az elnöki vétót felülírni, amely akkora 

parlamenti szavazattöbbséget jelent, hogy nem lehetett volna összeszedni. De 

így, még hogyha a Velencei Bizottság meg is fogalmazza a saját javaslatait, 

és a parlament elnöke ezeket a plénum elé is terjeszti, az egyszerű többség 

támogatása nélkül továbbra is maradni fog az a törvény, amelyet korábban 

már elfogadtak. Ezt is figyelembe kell venni. Lehet ebben az ügyben a Hágai 

Nemzetközi Bírósághoz fordulni. Ami meglepő és mulatságos, az az, hogy 

egy ilyen jellegű ügyben már fordultak Hágához. Aholis azt kifogásolták, 

hogy a krími ukránok és tatárok számára nincs meg a megfelelő oktatáshoz 

való jog az anyanyelven, és a bíróság megállapította azt, hogy ez valóban így 

van, illetve hogy Oroszország felelős ennek megváltoztatásáért. Tehát miután 

ők ilyen jellegű beadvánnyal fordultak a bírósághoz, most megmerik azt is 

tenni, hogy a saját kisebbségeik vonatkozásában hasonlóképpen cselekszenek.  

Ezt a küzdelmet természetesen meg fogjuk vívni, reméljük azt, hogy 

mégiscsak győzedelmeskedni fog a józan ész és az európai közvélemény, 

valamint a nemzetközi szervezetek rájönnek arra, hogy ez a döntés nem az 

ukrajnai béke és stabilitás megteremtésére irányul, hanem tovább növeli a 

feszültséget. Ha valaki komolyan arra gondol, hogy reintegrálni akarja a 

Krím-félszigetet meg a Donyeck-medencét, akkor ilyen törvényekkel ezt 

hogyan fogja megtenni? Azt fogja nekik mondani, hogy gyertek vissza, aztán 

majd bezárjuk az összes iskolátokat? Ezeket elég nehéz elképzelni, hiszen 

ezek az intézkedések nem a béke és a stabilitás irányába hatnak, és emiatt át 

kell őket gondolni.  

Végezetül pedig, ahogy a kormánybiztos úr is utal rá, a reformáció 500. 

évfordulója van. Ennek okán Luther Mártontól szeretnék egy gondolatot 
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idézni, ami azt hiszem a kárpátaljai magyarságnak és vezetőinek hozzáállását 

jelképezi erre a kérdésre, ami a következőképpen szól: 

 

„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy 

almafát.”  
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Dr. Tóth Mihály 

 

Az ukrán oktatási törvény 7. cikke: előzmények és következmények 

 

 

2017. szeptember 5-én Ukrajna Verhovna Rada-ja - vagyis parlamentje -

elfogadja, szeptember 25-én Perto Porosenko Államelnök aláírja, minek utána 

szeptember 27-én a Holosz Ukraini, a parlament hivatalos lapjában 

kihirdetésre kerül és ezzel érvénybe lép Ukrajna oktatásról szóló törvénye,1 

melynek 7. az oktatás nyelvéről szóló cikke, radikálisan változtat e jogterület 

viszonyinak szabályozásán. E változás lényege: az ukránnak, mint 

államnyelvnek szinte kizárólagossá tétele az oktatás folyamatában, és ezzel 

együtt a kisebbségek nyelvén való oktatás intézményének megszüntetése, 

pontosabban, a kisebbségek nyelvén való oktatás-nevelés lehetőségének az 

óvodai és az alapiskolai szintre való szűkítése. Alábbi előadásomban 

megpróbálom megvilágítani a nevezett jogterület ukrajnai szabályozásának és 

kialakulásának sajátosságait, ennek hatását a kárpátaljai magyar közösség 

anyanyelvi oktatásának lehetőségeire, valamit általában a nemzeti 

kisebbségek jogvédelmének területére. 

 

1. Bevezetés - rövid történelmi visszatekintés, helyzetértékelés. 

 

Előre bocsátandó be kell vallanom, hogy jelen előadásomban a magyar 

közvéleményt e témában foglalkoztató kérdéseket csak részben tudom 

megválaszolni. Igyekszem megválaszolni azt, hogy hol történnek ezek az 

események, mi történik tulajdonképpen, illetve hogyan történnek a dolgok 

                                                      
1 Ukrajna 2017. évi 2145-VIII. számú törvénye az oktatásról. Forrás: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19, letöltve: 2018.01.05. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/2145-19
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témánkat illetően. Ugyanakkor, bár egész életemet az ukrán társadalomban 

éltem le, mi több, szinte mindig a cselekmények sűrűjében lévén, azokra az 

alapvető kérdéseknek a megválaszolására, hogy miért is történnek ezek az 

események, illetve, hogy mi a teendő, felelősséggel nem merek vállalkozni. 

Bevezetőként mindenképpen szólni kell arról, hogy a nyelvkérdés, a 

posztszovjet térségben, így a függetlenedő, illetve 1991. december 1-ei 

referendummal azt el is érő Ukrajna esetében is, a politikai függetlenségért, és 

a nemzeti önazonosságért folytatott küzdelem alapkérdése volt.2 A 

függetlenedés irányába mutató fontos esemény volt 1989 októberében még az 

Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság keretében a nyelvtörvény elfogadása. 

Tekintettel az ország egyidejűleg fennálló két- és soknyelvű jellegére, e 

szabályozás alapvető befolyással volt az új állam megszervezésének 

folyamatára. Ukrajna egyik nyelvi sajátossága, hogy azoknak a száma, akik 

ukrán nemzetiségűeknek tartják magukat (közel 78%) jóval magasabb 

azokénál, akik az államnyelvet – az ukránt – anyanyelvüknek tekintik 

(kevesebb, mint 68%). Valamint az, hogy azoknak az állampolgároknak a 

száma, akik az oroszt vallják anyanyelvüknek (közel 30%) jóval több, mint 

azoknak a száma, akik orosz nemzetiségűeknek tartják magukat (17,3%). 

Figyelemre méltó, hogy az összlakosság közel negyede (22,18%) valamely 

nemzeti kisebbséghez tartozónak vallja magát, nyelvi tekintetben azonban 

gyakorlatilag minden harmadik személy (32,47%) valamely nyelvi 

kisebbséghez tartozik. Az ukrán és az orosz nyelvet beszélők együttesen 

Ukrajna összlakosságának 97,12%-át teszik ki.  

Legalábbis ez derül ki, az ezidáig egyetlen, a független Ukrajnában 

2001-ben megtartott népszámlálás adataiból. A különböző nyelveket beszélők 

                                                      
2 Yavorskaya, Galina: Nyelvi konfliktusok és nyelvi ideológiák Moldovában (fókuszcsoportos 

elemzés alapján). In: Studia Linguistika, 2011/5. 350–351. / Яворская, Галина: Языковые 

конфликты и языковые идеологии в Молдове (на материале анализа фокус-групп). 
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földrajzi elhelyezkedése és eltérő megoszlása természetesnek mondható az 

országot alkotó területek történelmi sorsára való tekintettel. Ekként jelezve az 

ország nem csak nyelvi, de alapvető kulturális és mentális tagoltságát is. 

Az ukrajnai nyelvi helyzetet ecsetelendő tekintsünk meg egy táblázatot 

(lásd az 1. sz. táblázatot) melyben képet kapunk a különböző nemzetiségi 

kisebbségek (nemzeti kisebbségek) egymástól merőben eltérő helyzetéről a 

saját nemzetiségük nyelvéhez való viszonyulásban, a jelentős asszimilációs 

tendenciákról, valamint részben az egyre erősödő etnikai migrációs 

folyamatokról is. 

Vizsgálva e számadatokat szólni kell ezek viszonylagosságáról, hiszen 

a legutóbbi népszámlálás óta eltelt időszak nagyon is relativizálta ezeket. 

Mind a negatív demográfiai, mind a migrációs folyamatok 

következményeként, becslések szerint az ország lakossága napjainkra 40 

millió fő alá csökkent. Az Oroszország által annektált Krím félsziget és az 

Ukrajna által ideiglenesen nem ellenőrzött donbaszi területek, illetve az onnan 

az országon kívül menedéket keresők nélkül az ország lakosainak száma még 

e számnál is jóval kevesebb lehet (akár 4-5 millióval is). Valószínű továbbá, 

hogy az ukrán - orosz nemzetiségűek, illetve az ukrán - orosz anyanyelvűek 

aránya is jelentősen eltolódott a magukat ukránnak, illetve ukrán 

anyanyelvűnek tekintők javára. 

 

2. Nyelvpolitika. Nyelvi viszonyok szabályozása: nyelvek használata a 

nevelés-oktatás folyamatában 

 

2.1 - Az oktatás nyelvének szabályozása Az Ukrán SzSzK nyelveiről szóló 

törvényben 

 

Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa (parlamentje), 

mint számos más szovjet köztársaság egyik első, a függetlenedés irányába 
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mutató törvényeként, 1989 októberében fogadja el az Ukrán SzSzK nyelveiről 

szóló törvényt.3 E törvény mindenek előtt meghatározza az ukrán nyelv 

államnyelv státuszát (2. cikk). Az ukrán és az orosz nyelveket jelöli ki a 

nemzetek közötti kapcsolattartás (érintkezés) nyelveinek (4. cikk), a 

nemzetiségek nyelvének hivatalos alkalmazását a közigazgatási és bírósági 

szerveknél csak az adott kisebbség által többségben lakott közigazgatási 

egységek keretein belül teszi lehetővé (3. 10., 11., 12., 18., 19. cikk). A 

jogszabály a szülőkre bízza annak kiválasztását, hogy milyen nyelven 

történjen a gyermekek oktatása és nevelése (27.-29. cikk), és előírja a 

közszolgák nyelvtudási kötelezettséget (6. cikk), továbbá kinyilvánítja a 

nyelvhasználat szabadságát (5. cikk), valamint megengedhetetlennek minősít 

bármilyen nyelvi alapon történő privilegizálást, illetve diszkriminációt (8. 

cikk). 

A törvény 25. cikke kinyilatkozva a polgárok elidegeníthetetlen jogát 

az oktatás nyelvének megválasztására, garantálja minden gyermek számára az 

oktatást állami intézményekben az adott nemzetiség nyelvén. E jog megfelelő 

számú, ukrán és nemzetiségi nyelveken működő nevelési-oktatási 

intézmények kereteiben valósul meg. Bár e jogszabály az oktatás minden 

szintjén és formájában az ukrán nyelvet határozza meg, mint alapnyelvet, 

rendelkezik arról, hogy a nemzetiségek által lakott területeken létrehozhatóak 

olyan intézmények, melyben a nevelés-oktatás az adott nemzetiség nyelvén 

történik, valamint arról is, hogy megfelelő igény esetén bármelyik oktatási 

intézményben létrehozhatók olyan csoportok, osztályok, melyekben a 

nevelés, oktatás nyelve eltér az adott intézmény nyelvétől (25-28 cikk). Az 

                                                      
3 Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 1989. évi 8312-XI. számú törvénye az Ukrán SZSZK 

nyelveiről / Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в 

Українській РСР» (прийнятий 28 жовтня 1989 р. № 8312-ХІ). 
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esélyegyenlőség jegyében külön szabályokat határoz meg a nemzetiségi 

nyelvű iskolák végzőseinek továbbtanulási esélyeit biztosítandó (29. cikk). 

E szabályozás 1989 júniusa és 2012 augusztusa között volt érvényben. 

Ebben az időközben e területen elfogadott egyéb szabályok alapvetően nem 

módosították, némely esetben konkretizálták, némelyben gyengítették az 

anyanyelvi oktatás jogállását az ukrán jogrendben. Így, többek között: 

 

- Ukrajna nemzetiségei jogainak 1991. december 1-én elfogadott 

deklarációjának 3. cikke garantálja Ukrajna minden népének és 

nemzetiségének az anyanyelv szabad használatának jogát a társadalmi élet 

minden területén, így az oktatásban is; 4 

- A nemzeti kisebbségekről szóló 1992. évi törvény 6. cikke máig 

értelmezhetetlen módon a kulturális autonómia egyik megjelenési 

formájaként garantálja az anyanyelvű oktatás jogát; 5 

- Az 1996-ban elfogadott Alkotmány számos, a nyelvi jogok, így az 

anyanyelvi oktatás szempontjából releváns tételt tartalmaz, témánk 

vizsgálata szempontjából lényegesek: a 10. cikk 3. része, mely szerint 

Ukrajnában szavatolt az orosz nyelv, Ukrajna egyéb nemzeti kisebbségei 

nyelveinek szabad fejlődése, használata és védelme; a 22. cikk 3. része, 

melyik szerint új törvények elfogadásakor megengedhetetlen a meglévő 

jogok és szabadságok szűkítése; 24 cikk. 1. része, mely tiltja, többek 

között, a nyelvi alapú privilégiumokat, illetve negatív megkülönböztetést; 

53. cikk. 5. része szavatolja a nemzeti kisebbségekhez tartozó 

állampolgárok számára az anyanyelven való tanulást, vagy az anyanyelv 

                                                      
4 1991. évi 1771-XII. számú Nyilatkozat az ukrajnai nemzetiségek jogairól / Декларація прав 

національностей України № 1771-XII від 01.11.1991. Forrás: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1771-12, letöltve: 2018.01.26. 
5 1992. évi 2494-ХІІ. számú törvény a nemzeti kisebbségekről Ukrajnában / Закон України Про 

національні меншини в Україні № 2494-ХІІ від 25.06.1992. Forrás: http://zakon0.rada.gov.ua/ 

laws/show/2494-12, letöltve: 2018.01.26. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/%201771-12
http://zakon0.rada.gov.ua/%20laws/show/2494-12
http://zakon0.rada.gov.ua/%20laws/show/2494-12
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tanulását; a 92. cikkely kimondja, hogy a nyelvhasználat rendjét kizárólag 

a törvények szabályozzák. 

 

A jogalkotás e területén történt módosulás első határozott jeléül az 

Alkotmánybíróság 1999. évi 10-rp. számú határozata szolgált,6 melyben az 

ukrán nyelvnek az Alkotmány 10. cikkében foglalt államnyelv státuszát az 

Alkotmánybíróság úgy értelmezi, mint egyetlen hivatalosan használható 

nyelvet, mely mellett a kisebbségek nyelvei kizárólag helyi szinten, és csak a 

törvényben meghatározott esetekben és rendben alkalmazhatók. Az AB e 

döntése az Alkotmánynak az anyanyelven való oktatást, illetve az anyanyelv 

tanulását garantáló 53. cikkét is értelmezte. E szerint: „Az állami és 

kommunális oktatási intézményekben, az államnyelv mellett, az Alkotmány 

tételeinek, többek között, az 53. cikkelye 5. részének és a vonatkozó 

törvényeknek megfelelően, az oktatás folyamatában lehetséges a nemzeti 

kisebbségek nyelvének az alkalmazása, illetve oktatása.” E döntés 

jogtalanságával kapcsolatos álláspontjának Olekszandr Martinenko 

alkotmánybíró a határozathoz csatolt különvéleményében adott hangot, 

melyben többek között megállapította, hogy: „a bíróság határozatával 

ténylegesen megszüntette és hatálytalanította az Alkotmány 10. és 53. 

cikkelyeiben megerősített alkotmányos garanciákat”.7 

                                                      
6 Ukrajna Alkotmánybíróságának az 1999. évi 10-rp számú határozata az ukrán állampolgárok 51 

képviselőjének alkotmányos petíciója nyomán az ukrán alkotmány 10. cikke rendelkezéseinek 

hivatalos értelmezéséről, valamint annak az állami hatóságok, a helyi önkormányzati szervek, és az 

ukrán oktatási intézmények oktatási folyamatában való felhasználásáról (ún. ukrán nyelv 

alkalmazásáról szóló ügy) / Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 

1999 р. про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування 

державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про 

застосування української мови). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99 (2016-04-

22) 
7 Olekszandr Martinenko alkotmánybíró különvéleménye a 1999. évi 10-rp számú határozatról. / 

Окрема думка судді Конституційного Суду України Мироненка О.М. стосовно Рішення 

Конституційного Суду України № 10-рп від 14 грудня. Forrás: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/na10d710-99/paran2#n2, letöltve: 2018.01.26. 

http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/na10d710-99/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/na10d710-99/paran2#n2
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Az ezt követő években minden területen jogszabályba foglalták az 

ukrán nyelv kizárólagosságát.8 Különösen felerősödött ez a tendencia a 

narancsos forradalom után, amikor is a kormányon belül egyértelművé vált az 

ukrán nacionalista túlsúly, a humán tárcák (kultúra, oktatás, kisebbségügy) 

vezetését kizárólag (ukrán) nemzetileg elkötelezett káderekre bízták. Néhány 

példa az időszakból a nyelvi egyenlőség, illetve egyenlőtlenség területéről. A 

nem ukrán nyelvű kiadványok importjára pótvámot vetettek ki. 2008-tól csak 

ukrán nyelven sugárzó adók pályázhattak az országos lefedettségű rádiós és 

televíziós csatornák üzemeltetésére, és a filmszínházakban csak ukrán nyelvű, 

ukrán szinkronnal, illetve ukrán feliratozással ellátott filmeket 

forgalmazhattak.9  

Ezen intézkedésekhez tartozott az oktatási reformba álcázott, az 

anyanyelvi oktatást ellehetetlenítő rendelkezések sorozata, mely a 

felsőoktatási felvételi rendszer módosulásával veszi kezdetét. Ennek lényege, 

hogy az emelt szintű érettségi vizsgákat, melyek egyben felvételi vizsgák is, 

az oktatási intézményektől független regionális vizsgaközpontokban kell 

letenni, a vizsgák kizárólag tesztrendszerűek, és csak ukrán nyelven történnek. 

Ezen kívül kötelező az ukrán nyelv és irodalom vizsga, melynek tesztkérdései 

az ukrán tannyelvű iskolák oktatási programja alapján vannak összeállítva. 

Ezáltal bármilyen, nem ukrán tannyelvű iskolában való tanulás értelmét 

veszti, hiszen a más nyelvű oltatásban részesülők a továbbtanulást illetően 

leküzdhetetlen hátrányba kerülnek. Tudta ezt az illetékes oktatási tárca is. 

Ezért 2008 májusában előállt ezen egyenlőtlenség kiküszöbölésének 

javaslatával, történetesen, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén működő 

iskolákat kétnyelvűvé kell tenni. A vonatkozó miniszteri rendelet értelmében 

                                                      
8 Csernicskó István – Ferenc Viktória: Transitions in the language policy of Ukraine (1989–2014). 

In: Marian Sloboda – Petteri Laihonen – Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition 

in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: 

Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. 2016, 349–377. 
9 Csernicskó István: Ukrajna nyelvi helyzete egy amerikai film szinkronja tükrében. In: Fórum 

Társadalomtudományi Szemle, 2014/1. 
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minden olyan tantárgyat,10 melyből később emelt szintű érettségit kell majd 

tenni, eleve ukránul kell oktatni. 

Ez a kisebbségek számára hátrányos politikai helyzet változott meg a 

keleti, délkeleti régió, valamint az orosz nemzetiségű, valamint az oroszajkú 

választók szavazataira támaszkodó Viktor Janukovics, illetve az általa 

fémjelzett Régiók Pártjának győzelmével a 2010. évi államelnöki, illetve 

2012. évi parlamenti választásokon. E politikai módosulás többek között a 

kisebbségek számára leghátrányosabb oktatási rendeletek 

érvénytelenítésében, illetve alkalmazásuk mellőzésében, valamint az új 

nyelvtörvény, az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény 2012. évi 

elfogadásában nyilvánult meg.11 

A 2012-es nyelvtörvény, a posztszovjet térségben a nyelvkérdés 

szabályozása terén már hagyományos deklaratív és keretjellegű szabályozási 

móddal szakítva, a Nyelvi Karta szellemiségének és betűjének megfelelően, 

konkrét szabályokat és kritériumokat fogalmazott meg a jogok címzettjeit, az 

érintett földrajzi területek, és a normatív szabályok alkalmazási feltételeit és 

mechanizmusait, valamint a hatalmi szerveknek a végrehajtással kapcsolatos 

kötelezettségeit illetően. Az ukrán jogrendben, a nyelvi viszonyok 

szabályozása területén már meglévő olyan jogelveken túl, mint a 

nyelvhasználat szabadsága, az ukrán nyelv államnyelvként, valamint az 

                                                      
10 Az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium 2008. évi 461. számú rendelete az ukrán nyelv 

oktatásának fejlesztéséről a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató általános oktatási intézményekben 

2008-2011 között. / Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження галузевої 

Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з 

навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки» № 461від 25.05.2008. Forrás: 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/953/, letöltve: 2018.01.26. 
11 2012. évi 5029-VI. számú törvény az állami nyelvpolitika elveiről / Закон України «Про засади 

державної мовної політики» № 5029-VI від 03.07.2012 р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5029-17, letöltve: 2018.01.26; Fedinec Csilla - Csernicskó 

István: Nyelvtörvény Saga Ukrajnában: A lezáratlan 2012-es fejezet. In: Kisebbségkutatás 2012/3. 

(Ugyanitt lásd a szóban forgó törvény teljes szövegének nem hivatalos fordítását is.); Csernicskó 

István - Fedinec Csilla: Nyelvpolitika Ukrajnában, 2015. március. In: Magyar Nyelvőr, 2015/2. 
145–156.  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/953/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
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országban használatos nyelvek nemzeti értékként való elismerése, és a nyelvi 

alapú megkülönböztetés tilalma, elidegeníthetetlen emberi jogként határozza 

meg a nyelvi identitás szabad megválasztásának jogát (3. cikk). 

E jogszabálynak ‒ mely az ukrán jogrendben felváltja az 1989. évi 

nyelvtörvényt ‒ a vonatkozó 20. cikke határozott és egyértelmű 

rendelkezéseket tartalmaz az oktatás nyelvét illetően is: 

 

„20. cikk. Az oktatás nyelve 

1. Az oktatás nyelvének szabad megválasztása az állampolgárok e 

törvény kereteiben realizálódó elidegeníthetetlen joga az államnyelv kötelező, 

oly mértékű elsajátítása mellett, amely elegendő az ukrán társadalomba való 

integrálódáshoz. 

2. Ukrajna állampolgárai számára szavatolt az állam- és a regionális 

vagy kisebbségi nyelvű oktatás. Ezt a jogot az iskola előtti gyermeknevelő 

intézmények, az általános középiskolák, az iskolán kívüli, a szakmai-műszaki, 

valamint a felsőfokú állami, illetve önkormányzati/magán, ukrán, illetve más 

oktatási nyelvű, tanintézmények hálózatán keresztül biztosítják, melyeket a 

polgárok igénye szerint hoznak létre Ukrajnának az oktatásról szóló 

jogszabályainak megfelelően. 

3. A polgárok igényelte oktatási nyelvet kötelező hatállyal jelölik ki az 

oktatás nyelvére vonatkozó benyújtott kérelmek alapján, melyeket a tanulók 

(kiskorúak esetében a szülők vagy az őket helyettesítő személyek), a diákok 

nyújtanak be felvételkor az állami vagy az önkormányzati/magán 

tanintézetekbe, valamint, ha ez szükséges, az oktatási folyamat bármely 

szakaszában. 

4. Abban az esetben, mikor Ukrajnának az oktatásról szóló 

jogszabályainak megfelelő rendben elegendő számú vonatkozó kérvény gyűlt 

össze a tanulóktól (kiskorúak esetében a szülőktől vagy az őket helyettesítő 

személyektől), diákoktól az oktatás nyelvét illetően, az állami és az 
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önkormányzati/magán tanintézetekben a megszabott rendben külön 

osztályokat, csoportokat szerveznek, melyekben az intézmény oktatási 

nyelvétől eltérő nyelven folyik az oktatás. 

5. A kisszámú nyelvi csoportok támogatása céljából a törvény 

megszabta rendben, megállapításra kerülnek az alacsony létszámú iskolák, 

osztályok, csoportok létrehozásának normatívái, és biztosítják ezen 

intézmények működési feltételeit. 

6. A bármilyen szintű magán oktatási intézményekben az oktatás 

nyelvét az adott tanintézmény alapítója (alapítói) jelöli ki. 

7. Minden általános középfokú tanintézetben biztosítják az államnyelv 

és egy regionális vagy kisebbségi nyelv oktatását. A regionális vagy 

kisebbségi nyelv oktatásának mértékét a helyi tanácsok szabják meg az 

oktatásról szóló jogszabályoknak megfelelően az adott nyelvnek, az adott 

földrajzi körzetben való elterjedtségének figyelembevételével. 

8. A regionális oktatási nyelvű állami és az önkormányzati/magán 

tanintézetekben a tantárgyakat regionális nyelven oktatják (kivéve az ukrán 

nyelvet és irodalmat, melyek oktatása ukrán nyelven folyik). 

9. A tudás minőségének külső értékelése céljából létrehozott tesztek 

államnyelven készülnek. A személy kérelmére e teszteket regionális vagy 

kisebbségi nyelvre lefordítva alkalmazzák (kivéve az ukrán nyelv és irodalom 

teszteket). 

10. Az elbeszélgetés és az ellenőrzés egyéb formái, ha a felvételi az 

adott tanintézetbe feltételül szab ilyeneket, ukrán nyelven vagy az adott 

tanintézet oktatási nyelvén folynak a felvételiző választása szerint. 

11. Az állam biztosítja a pedagógusok felkészítését a regionális vagy 

kisebbségi oktatási nyelvű tanintézetekbe és módszertanilag is ellátja az ilyen 

felkészítést.  
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12. A tanintézetek létrehozhatnak olyan osztályokat, csoportokat is, 

melyekben idegen nyelven folyik az oktatás. 

A mai napra kialakult, sajátságosan ukrán furcsasága a helyzetnek, 

hogy a fentebbi törvényi előírások jelenleg (az előadás elhangzásának napján) 

is teljes terjedelmükben érvényben vannak. Legalábbis formálisan. Ugyanis, 

egyik ilyen kérdés, amire nem tudom a választ az az, hogy elfogadva az 

oktatási törvény 7. cikkét, ugyanebben a jogszabályban az ukrán törvényhozó 

miért nem helyezte hatályon kívül fentebbi 20. cikket? Vagyis jogformailag 

jelenleg, mind e két, egymással szöges ellentétben álló törvénycikk érvényben 

van.” 

 

3. Ukrajna nemzetközi kötelezettségei az anyanyelvi oktatás biztosítása 

területén 

 

Határozottan állítható, hogy a függetlenségét elnyerő Ukrajna nemzetiségi és 

nyelvpolitikája az államalapítás kezdeti szakaszában az érvényes nemzetközi 

jog és annak létező legjobb gyakorlati megvalósulási példáinak megfelelően 

alakult. Mint a Szovjetunió utódállama a jogfolytonosság alapján, illetve 

később önálló állam jogán tagja gyakorlatilag minden, az ENSZ égisze alatt 

elfogadott a nemzeti kisebbségek jogait is magába foglaló egyezménynek, 

többek között: 

 

- Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről 

szóló 1960. évi egyezmény; 

- A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről 

szóló nemzetközi 1965. évi egyezmény; 

- Az ENSZ 1966. évi Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya; 

- Az ENSZ 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya; 
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- Az ENSZ 1989. évi A gyermekek jogairól szóló egyezménye; 

- Az ENSZ 1992. évi Nyilatkozata a nemzeti vagy etnikai, vallási és 

nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól; 

 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a csatlakozás feltételeit 

tartalmazó 190. (1995) sz. véleményezése egyértelműen fogalmazza meg 

Ukrajna e területen vállalt kötelezettségeit.12 Történetesen: „ratifikálni a 

Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Európai Keretegyezményt, a 

kisebbségekkel kapcsolatos politikáját a Parlamenti Közgyűlés 1201. sz. 

ajánlása és ezen okmány elveinek megfelelően alakítani, beépíteni ezeket 

jogrendszerébe és közigazgatási gyakorlatába”, valamint „a csatlakozást 

követő egy éven belül aláírni és ratifikálni a Kisebbségi és Regionális Nyelvek 

Európai Chartáját”. Igaz, a határidő tekintetében jelentős késedelemmel, de 

végül Ukrajna formálisan is eleget tett e kötelezettségeinek. De vizsgálva ezen 

okmányok végrehajtását ellenőrző Tanácsadó Bizottság, illetve Szakértő 

Bizottság véleményezéseit bizonyossá válik, hogy az ország vezetése sohasem 

vette komolyan e kötelezettségek jóhiszemű megvalósítását. A Miniszteri 

Bizottság 2003-ban tett ajánlásában például azt találjuk, hogy: 

 

- Aggodalomra ad okot a nyelvi kérdés körül mind a politikum, mind a 

társadalom köreiben elmérgesedő a vita. 

- Ellentétes a Keretegyezmény 9. cikkelyével az elektronikus médiáról 

szóló törvénynek az a tétele, mely szerint az országos lefedettséggel 

rendelkező rádió- és TV-csatornák csak államnyelven sugározhatnak, 

a kisebbségi nyelveken csak regionális adók sugározhatnak adást. 

                                                      
12 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 190. (1995) számú véleményezése, Ukrajnának az 

Európa Tanácshoz való csatlakozási kérelméről. EOPINI 90. WP 1403-26/9/95-8-E. Forrás: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13929&lang=en, letöltve: 

2018.01.26. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13929&lang=en
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- Ellentétes a Keretegyezmény normájával az a törvényi előírás és a 

létező gyakorlat, mely szerint csak a kisebbségek által többségben 

lakott településeken lehetséges az államnyelv mellett a kisebbségi 

nyelv hivatalos használata.13 

 

Ezeknek az értékeléseknek, véleményezéseknek és javaslatoknak a 

jogalkotásra, valamint a mindennapi jogalkalmazásra gyakorolt hatásuk alig 

volt észlelhető. Különösen igaz ez a Nyelvi Chartát illetően, mellyel 

kapcsolatosan, a politikai közbeszéd szintjén mai napig vitatott kérdés, hogy 

tekintettel az ország által történelmileg megörökölt nyelvi sajátosságokra 

egyáltalán szabad volt-e csatlakozni ehhez az egyezményhez. 

Az EBEÉ, illetve az EBESZ dokumentumok egyes tételei csak abban 

az esetben képezik hivatkozás tárgyát, amennyiben az a kisebbség számára 

kötelezettséget, vagy a kisebbség számára az adott helyzetben előnytelen 

előírást tartalmaz. Vagyis minden alapom megvan annak állítására, hogy mind 

a tudományos-szakmai, mind a politikai-közéleti diskurzusban annyit 

emlegetett, a kisebbségi jogok védelmét illetően alapvetőnek és 

meghatározónak aposztrofált olyan dokumentumok, mint:  

 

- Az Európa Tanács 1992. évi Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartája;  

- Az Európa Tanács 1995. évi Keretegyezménye a Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről;  

- Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201. (1993) ajánlása az 

Emberi Jogok Európai Egyezményének a Kisebbségi Jogokra 

Vonatkozó Kiegészítő Jegyzőkönyvével kapcsolatosan;  

                                                      
13 Lásd az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Res CMN (2003) 5. számú ajánlását Ukrajnának 

a Nemzeti kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény végrehajtásával kapcsolatosan: 

http://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring#Ukraine, letöltve: 2016.02.11. 

http://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring#Ukraine
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- Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó 1990. évi koppenhágai 

találkozójának dokumentuma (Koppenhágai Dokumentum);  

- Az EBESZ 1996-os Lisszaboni Értekezletének Záróokmánya;14  

- továbbá, a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló 1996-os hágai 

ajánlások is egész könnyedén figyelmen kívül hagyhatóak, illetve ezek 

végrehajtásának kötelezettségét nagyon egyszerűen felülírhatja 

valamely politikai (geopolitikai) célszerűség. 

 

Hasonló a hozzáállása az ukrán vezetésnek azokhoz a jogi kötelezettségekhez 

is, melyek az ország bilaterális egyezményeiben lettek rögzítve. Ilyen 

előírások találhatóak gyakorlatilag minden szomszédos országgal, illetve 

azokkal az országokkal kötött dokumentumokban, amelyeknek számszerűen 

jelentős őshonos kisebbsége él Ukrajnában. Szövegszerűen, az anyanyelven 

való oktatás joga, a Magyar Köztársaság és Ukrajna között 1991-ben 

megkötött, a Jószomszédságról és az Együttműködés Alapjairól szóló 

Szerződés 17. cikkében, illetve e szerződés 17. cikke alapján az alapszerződés 

részévé tett, az 1991. május 31-én, a felek között aláírt a Magyar Köztársaság 

és az Ukrán SZSZK együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek 

jogainak biztosítása területén szóló Nyilatkozat 10. pontja tartalmaz. Mely 

szerint: „A Felek egyetértenek abban, hogy biztosítják az ahhoz szükséges 

lehetőségeket, hogy a nemzeti kisebbségek tanulják anyanyelvüket, és 

anyanyelvükön tanuljanak az oktatás minden szintjén.” 

Az anyanyelvi oktatás jogának hasonló konkrét megfogalmazását 

találjuk az 1997-ben Ukrajna és Románia között A jószomszédságról és 

együttműködésről megkötött szerződés 13. cikke 5. pontjában, mely szerint: 

„A Szerződő Felek megerősítik, hogy a fentebb említett személyek (a nemzeti 

                                                      
14 Avagy a huszonegyedik századi Európa közös és átfogó biztonsági modelljéről szóló Lisszaboni 

Nyilatkozat. 
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kisebbségekhez tartozók), jogosultak anyanyelvi oktatásban részesülni a 

megfelelő számú iskolában, valamint állami és speciális oktatási 

intézményekben, melyek az adott kisebbség földrajzi elhelyezkedésének 

megfelelően helyezkednek el”. 

 

4. A magyar kisebbség és más nemzeti kisebbségek anyanyelvi 

oktatásának helyzete. 

 

Az 1989. évi törvény vonatkozó szabályozása megteremtette a jogszabályi 

feltételeket a szovjet rendszerből megörökölt nemzetiségi nyelveken működő 

oktatási intézmények kiteljesedéséhez, mely folyamatnak a kárpátaljai 

magyarság, szervezettségének és az anyaországi támogatásoknak 

köszönhetően talán legnagyobb haszonélvezője lett. A 2012. évi törvény 

életbelépte megerősítette és konkrét, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartája követelményeinek megfelelő bátorító és megvalósítási 

mechanizmusokkal gyarapította a nemzetiségi nyelveken történő oktatás 

lehetőségeit. 

A 2014. februári hatalomváltás, illetve az általunk vizsgált 2017. évi 

oktatási törvény elfogadásának idejére az országban az alábbi nyelveken folyt 

általános, illetve középiskolai oktatás. 2007 őszére Ukrajnában 735 oktatási 

intézményben megközelítőleg négyszázezer tanuló részesül az államnyelvtől 

eltérő nyelvű oktatásban. A 2014-2015 tanévben az Oktatási Minisztérium 

hivatalos adatai szerint Ukrajnában 17090 általános oktatási intézmény 

működött, ebből 15 696 intézményben ukrán nyelven 3 281 644 tanultak, míg 

orosz nyelven 621 intézményben 356 261 tanuló, román nyelven 78 

intézményben 16 808 tanuló, magyar nyelven 68 intézményben 15 172 tanuló, 

moldáv nyelven 5 intézményben 2 984 tanuló, lengyel nyelven 5 

intézményben 1 594 tanuló részesült oktatásban. Míg szlovák és bolgár 

nyelven csak külön osztályokban tanul 134 és 78 gyerek. Ezen túl még 616 
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általános oktatási intézményben folyik két, illetve többnyelvű oktatás. 

Ezekben az ukrán nyelvet, mint tantárgyat 393 188, az orosz nyelvet 

1 023 717, a román nyelvet 971, a magyar nyelvet 698, a krimi tatár nyelvet 

308, a moldáv nyelvet 2 373, a lengyel nyelvet 26 301, a bolgár nyelvet 8 103, 

az újgörög nyelvet 2 415, a héber nyelvet 3 401, a gaguz nyelvet pedig 1 186 

gyermek tanulja.15 

Fenti számadatok magyarázatát adják a különböző nemzeti közösségek, 

illetve azok anyaországainak a 7. cikk normáihoz való nagyon is differenciált 

hozzáállásának. Láthatjuk, hogy saját nemzetisége nyelvén, átfogóan, 

középiskolai oktatásban, az orosznyelvűeken túl, csak a magyar, illetve a 

román (moldáv) nemzeti közösségek gyermekei részesülnek. Ezért evidens, 

hogy saját anyanyelvét, csupán vasárnapi, illetve fakultatív formában tanuló 

kisebbségek részére, e törvénycikket még akár előremutatónak is lehet 

tekinteni, hiszen lehetővé teszi alapszinten ezen nyelveken történő tanulást. 

Amit, például, a közel ötvenezres lélekszámú, egy tömbben élő gaguz 

közösség már több évtizede szorgalmaz, ez idáig eredménytelenül. 

Nehéz észérvet találni e törvénycikk radikalizmusára, hiszen az 

ország oktatási rendszerének „ukránosodása” egyértelmű: az ország 

függetlensége elnyerésének idejétől, az oktatásban, az ukrán nyelv 

térnyerését jelzi, hogy míg 1991-ben a tanulóknak csak 49%-a, 2016-ban 

már 89%-a részesült ukrán nyelvű oktatásban. 

Különösen eredményes fejlődés volt tapasztalható a magyar nevelési-

oktatási intézményeknél, melyek napjainkra az óvodától a felsőoktatásig 

komplex rendszert képeznek. A magyar oktatási intézményeket illetően a 

Kárpátaljai Megyei Tanügyi Főosztály adatai, az országostól kissé eltérő 

adatokat mutatnak szerintük a 2017-2018 tanében, ez alapján, Kárpátalján: 66 

                                                      
15 Forrás: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/03/19/osvita-naczionalnix-menshin-novi-

iniczi ativi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini, letöltve: 2018.01.05. 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/03/19/osvita-naczionalnix-menshin-novi-iniczi%20ativi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/03/19/osvita-naczionalnix-menshin-novi-iniczi%20ativi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
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állami, illetve önkormányzati intézményben összesen 15 497-en részesülnek 

magyar nyelvű oktatásban. Továbbá 1110-en tanulják a magyar nyelvet és 

irodalmat, mint tantárgyat, valamint 1598-an részesülnek magyar nyelvű 

fakultatív oktatásban és 760-an tanulják a magyart, mint második idegen 

nyelvet. Ez az állami (illetve önkormányzati) általános és középoktatási 

hálózat egészül ki 5 magán tulajdonú besorolás alá eső bentlakásos líceummal, 

melyeket a történelmi egyházaink tartanak fenn megközelítőleg 600 tanulóval. 

A megyében, 74 óvodában magyar nyelven folyik az oktatás-nevelés, és 17 

óvodában működnek magyar nyelvű csoportok. A magyar nyelven való 

továbbtanulás lehetősége biztosított: Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar 

tannyelvű karán, a II Rákóczi Ferenc Beregszászi Pedagógusképző Főiskolán, 

a Munkácsi Állami Egyetem Humán-pedagógiai szakán, a Beregszászi 

Medikus Főiskolán és az Ungvári Kulturális és Művészeti Főiskolán is.16 

A 2016-2017-es tanévben Kárpátalján 71 magyar nyelvű oktatási 

intézmény működött (66 állami és 5 magán), további 27 iskolában volt magyar 

nyelvű osztály; összesen 16 275 diák tanult magyar nyelven.17 

 

5. A „majdanos” hatalom nyelvpolitikája. 

 

Az eltelt, közel négy év távlatából minden alapunk meg van arra, hogy 

megállapítsuk, a 2014. év eleji „majdanos” forradalomnak, és azt követő 

államelnöki és parlamenti választások eredményeként az ország irányítását 

átvevő személyek és politikai erők, meglátásom szerint, alapjaiban, és gyakran 

nem előnyére változtatják meg az országot. E változások egyik területe a 

                                                      
16 Lásd Yuriy Dukoz-nak, a Kárpátaljai Posztgraduális Pedagógiai Oktatás Menedzsment és 

Innovációs Fejlesztési Tanszék elnökének beszédét: http://www.karpatalja.ma/novini/skasovana-

konferenc%d1%96ya-rol-gromadskix-organ%d1%96zac%d1%96j-nac%d1%96onalnix-menshin-

zaka rpattya-shhodo-pitannya-dotrimannya-prava-na-osv%d1%96tu-r%d1%96dnoyu-movoyu-u-

bagatonac %d1%96onalnomu-re/, letöltve: 2018.01.25. 
17 Forrás: http://kmpsz.uz.ua/hirek/a-kmpsz-soron-kivuli-kozgyulesenek-nyilatkozata.html, 

letöltve: 2018.01.26. 

http://www.karpatalja.ma/novini/skasovana-konferenc%d1%96ya-rol-gromadskix-organ%d1%96zac%d1%96j-nac%d1%96onalnix-menshin-zaka%20rpattya-shhodo-pitannya-dotrimannya-prava-na-osv%d1%96tu-r%d1%96dnoyu-movoyu-u-bagatonac%20%d1%96onalnomu-re/
http://www.karpatalja.ma/novini/skasovana-konferenc%d1%96ya-rol-gromadskix-organ%d1%96zac%d1%96j-nac%d1%96onalnix-menshin-zaka%20rpattya-shhodo-pitannya-dotrimannya-prava-na-osv%d1%96tu-r%d1%96dnoyu-movoyu-u-bagatonac%20%d1%96onalnomu-re/
http://www.karpatalja.ma/novini/skasovana-konferenc%d1%96ya-rol-gromadskix-organ%d1%96zac%d1%96j-nac%d1%96onalnix-menshin-zaka%20rpattya-shhodo-pitannya-dotrimannya-prava-na-osv%d1%96tu-r%d1%96dnoyu-movoyu-u-bagatonac%20%d1%96onalnomu-re/
http://www.karpatalja.ma/novini/skasovana-konferenc%d1%96ya-rol-gromadskix-organ%d1%96zac%d1%96j-nac%d1%96onalnix-menshin-zaka%20rpattya-shhodo-pitannya-dotrimannya-prava-na-osv%d1%96tu-r%d1%96dnoyu-movoyu-u-bagatonac%20%d1%96onalnomu-re/
http://kmpsz.uz.ua/hirek/a-kmpsz-soron-kivuli-kozgyulesenek-nyilatkozata.html
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nemzetiségi, és különösen a nyelvpolitika radikális irányváltása, melynek 

szemmel látható célja a közélet totális ukránosítása. Azt, hogy ez az új hatalom 

egyik fontos és sürgős feladata, bizonyítja az a tény, hogy a hatalomváltás 

másnapján, már 2014. február 23-án, törvényt fogadtak el az állami 

nyelvpolitika alapjairól szóló 2012. évi törvény hatályon kívül helyezéséről.18 

A leválni szándékozó Krím-félszigetről és a forrongó Donbászról érkező 

riasztó hírek, valamint egy sor külföldi állam tiltakozásának nyomása alatt 

lévő házelnök,19 aki egyben az ideiglenes államfői jogokat is gyakorolta, 

kijelenti, hogy nem fogja kihirdetni e törvényt.20 Ugyanakkor, egy új 

nyelvtörvény megalkotása céljából bizottságot hoz létre. E bizottság számos 

ülés megtartása után dolgavégezetlenül szélnek lett eresztve. 

Így, az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény formálisan 

érvényben van ma is, ugyanakkor a hatalmi szervek mindent megtesznek 

hatályának megszüntetése érdekében, illetve annak a kisebbségi nyelvek 

számára kedvező előírásainak, ágazati törvényekben való felülírására. Így, a 

Felsőoktatásról szóló 2015. évi törvény előírja, hogy Ukrajnában a 

felsőoktatás nyelve kizárólagosan az ukrán, az Állami szolgálatról szóló 2016. 

                                                      
18 2014. évi 739-VII. számú törvénytervezet a 2012. évi 1190. számú, az államnyelvpolitika 

alapelveiről szóló törvény hatályon kívül helyezéséről / Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України Про засади державної мовної політики № 1190 від 

29.12.2012. Forrás: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45291, letöltve: 

2018.01.26. 
19 Lásd, például: „Bulgária hibás lépésnek tartja az ukrajnai állami nyelvpolitika alapjairól szóló 

törvény megsemmisítését” / Болгарія вважає помилкою відміну в Україні закону про основи 

державної мовної політики. In: Ukrinform. Forrás: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/bolgariya_ v vagae__pomilkoyu_vidminu_v_ukraiini_ 

zakonu_pro_osnovi_dergavnoii_movnoii_politiki_1911383;”A lengyel Külügyminisztérium 

vezetője hibaként ismerte el az ukrán nyelvpolitika alapjairól szóló törvény eltörlését” / Глава МЗС 

Польщі визнав помилкою скасування закону про мови в Україні In: Unian.ua. Forrás: 

http://www.unian.ua/politics/890411-glava-mzs-polschi-viznav-pomilkoyu-ska suvannya-zakonu-

pro-movi-v-ukrajini.html; „Basescu meglepődött a nyelvtörvény eltörléséről Ukrajnában” / 

Бесеску дивується з приводу скасування в Україні мовного закону. In: Ukrinform.ua. Forrás: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/besesku_divue_tsya_z_privodu_skasuva 

nnya_v_ukraiini_movnogo_zakonu_1912285, letöltve: 2018.01.26. 
20 „Turchynov megígérte, hogy nem vonja vissza a nemzeti kisebbségek nyelvéről szóló törvényt” 

/ Турчинов пообіцяв поки не відміняти закон про мови нацменшин. In: Pravda.com. Forrás: 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/3/7017381/, letöltve: 2018.01.26. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45291
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/bolgariya_%20v%20vagae__pomilkoyu_vidminu_v_ukraiini_%20zakonu_pro_osnovi_dergavnoii_movnoii_politiki_1911383
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/bolgariya_%20v%20vagae__pomilkoyu_vidminu_v_ukraiini_%20zakonu_pro_osnovi_dergavnoii_movnoii_politiki_1911383
http://www.unian.ua/politics/890411-glava-mzs-polschi-viznav-pomilkoyu-ska%20suvannya-zakonu-pro-movi-v-ukrajini.html
http://www.unian.ua/politics/890411-glava-mzs-polschi-viznav-pomilkoyu-ska%20suvannya-zakonu-pro-movi-v-ukrajini.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/besesku_divue_tsya_z_privodu_skasuva%20nnya_v_ukraiini_movnogo_zakonu_1912285
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/besesku_divue_tsya_z_privodu_skasuva%20nnya_v_ukraiini_movnogo_zakonu_1912285
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/3/7017381/
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évi törvény kimondja, hogy az állami és önkormányzati intézményekben az 

ügyintézés nyelve kizárólagosan az ukrán. Múlt év (2016) őszétől különösen 

besűrűsödtek e területen az események: 

Az Alkotmánybíróság több mint két év kivárás után 2016. november 

17-én, 57 parlamenti képviselő beadványa alapján elindította az eljárást a 

Nyelvpolitika alapjairól szóló 2012. évi törvény alkotmányosságának 

vizsgálatáról. 

A Parlamentben, a kormánykoalícióhoz tartozó képviselők 

kezdeményezésére bejegyzésre kerül három, a nyelvi viszonyokat szabályozni 

hivatott törvénykezdeményezés: 2016.12.19-én 5556 jegyzési számmal, A 

nyelvekről Ukrajnában címmel;21 ugyanaznap „Az ukrán nyelvnek, mint 

államnyelvnek funkcionálásáról és más nyelvek alkalmazásától Ukrajnában 

5669 jegyzési számmal;22 valamint 2017.01.19-én 5670 számmal kerül 

jegyzésre az államnyelvről szóló törvénytervezet.23 E tervezeteknek, eltérő 

címeik ellenére, közös jellemzőjük az államnyelv kizárólagosságának 

biztosítása a közélet minden területén, és a kisebbségi nyelvek 

alkalmazásának a magán-, és a hitélet, illetve a társadalmi szervezetek belső 

használatának területeire való visszaszorítása.  

2016 októberében sajtóhíre megy annak, hogy az Oktatási Minisztérium 

megegyezésre jutott az ukrán nyelvet támogató aktivistákkal a második 

olvasatra váró Oktatási törvény 7. cikkének tartalmáról, mely, elfogadása 

esetén gyakorlatilag a kisebbségek nyelvén való oktatás megszűnését 

jelentette volna. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a regnáló hatalom kifejezett szándéka a nyelvi 

viszonyok szabályozásának teljes, a kisebbségeket rendkívül hátrányosan 

érintő átalakítása. Ezt megakadályozandó, illetve annak élét és hatását 

                                                      
21 Forrás: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60750, letöltve: 2018.01.26. 
22 Forrás: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60952, letöltve: 2018.01.26. 
23 Forrás: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953, letöltve: 2018.01.26. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60750
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60952
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953
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tompítandó, az érintett kisebbségekhez tartozó parlamenti képviselők és e 

kisebbségek érdekvédelmét felvállaló társadalmi szervezetek beadvánnyal 

fordultak az államelnökhöz, a miniszterelnökhöz, az ombudsmanhoz és a 

kérdésben illetékes parlamenti bizottságokhoz. Mivel csak a Parlament 

Emberi- és Kisebbségjogi Bizottsága és az ombudsman fejezték ki 

egyetértésüket a beadványozókkal, míg az államelnök és a miniszterelnök 

helyett az oktatási miniszter helyettese adott semmitmondó választ, az 

érdekelt kisebbségi szervezetek e problémával megkeresték anyaországuk 

kormányait, és az e kérdésben illetékes nemzetközi szervezeteket. Minek 

következtében a magyar, a román, a moldáv és a bolgár diplomaták látogatást 

tettek az ukrán Oktatási Minisztériumban, valamint nevezett országok, így 

Magyarország vezetői is számos két-, illetve többoldalú fórumon fejtették ki 

aggodalmukat e problémát illetően az ukrán illetékeseknek. Természetesen 

minden esetben megnyugtató választ kaptak, mely szerint Ukrajna a 

továbbiakban is messzemenőlegesen biztosítja a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó polgárainak nyelvi és kulturális jogait. 

Ugyanezen országoknak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében 

tevékenykedő képviselői javaslatára, e grémium 2017. január 21-én 145 sz. 

„A demokratikus intézmények működéséről Ukrajnában” című határozatának 

13. pontjában felhívja a figyelmet arra, hogy Ukrajna Alkotmánybírósága 

parlamenti képviselők kezdeményezésére vizsgálja a Nyelvpolitika alapjairól 

szóló törvény alkotmányosságát, valamint számos az ukrán parlament elé 

terjesztett törvénytervezet a kisebbségek nyelvhasználati jogainak szűkítését 

irányozza elő. Ezért felszólítja az ukrajnai hatalmi szerveket arra, hogy a 

nevezett törvény hatályon kívül helyezése, illetve az újabb szabályozások 
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elfogadása esetén a továbbiakban is a nevezett törvényben meghatározott 

szinten biztosítsa a kisebbségek nyelvi jogait.24 

Nyomatékosítva igényét az anyanyelvi oktatás jogának megőrzését 

illetően, a magyar szervezetek kezdeményezésére folyó év februárjában -

márciusában Kárpátalján több mint hatvannégyezer választópolgár aláírása 

lett összegyűjtve és átadva az illetékeseknek. Hasonló hangnemű 

nyilatkozatokkal fordultak az illetékes hatalmi szervekhez, egyebek mellett az 

Ukrán Parlament Emberi- és Kisebbségjogi Bizottsága nyilvános 

meghallgatásának résztvevői 2017. március 22-én, valamint vonatkozó 

határozataikkal a beregszászi járási és városi tanácsok képviselő testületei. 

A fentebbeket, valamint az év első felében, az illetékes tárca és 

parlamenti bizottság égisze alatt folyamatosan ülésező munkabizottságokban 

a kisebbségeket képviselők véleményét teljesen figyelmen kívül hagyva, a 

Parlament Oktatási Bizottsága, 2017. június 22-i ülésén, melyen részt vett az 

oktatási tárca teljes vezérkara, és a pedagógus szakma közel 100 prominense, 

döntött a törvénytervezet 7. cikkének a parlament plenáris ülése elé 

terjesztendő szövegéről.25 Ennek lényege, hogy az országban az oktatás 

nyelve az ukrán, a kisebbségek nyelveken tanítása csak az általános középfokú 

oktatás szintjén folytatható, de ott is csak az államnyelv mellet. Kommentálva 

                                                      
24 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2017. évi 2145. számú, a demokratikus intézmények 

ukrajnai működéséről szóló határozatának 13. bekezdése eredeti angol változatban: „The Assembly 

notes that individual members of the Verkhovna Rada have appealed the Law on the Principles of 

the State Language Policy to the Constitutional Court, claiming the unconstitutionality of some of 

its provisions as well as the manner in which it was adopted. The Assembly expresses its concerns 

that some projects aim at narrowing the current rights of national minorities. It is of foremost 

importance that, under the legal regulations to be modified, national minorities can preserve the 

present rights to use their minority languages which are provided by the Constitution and by all 

international commitments of the country. Emphasising the importance of the continuation of an 

inclusive policy towards minority languages for the stability of the country, the Assembly calls on 

the authorities to ensure that, in the event that the Law on State Languages is repealed by the Court, 

the low threshold for the use of minority languages contained in that law is maintained”. Forrás: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en, letöltve: 

2016.01.26. 
25 Az Ukrán Verhovna Rada Oktatási és Tudományos kérdések Bizottsága ülésének jegyzőkönyve 

elérhető: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=74128, letöltve: 2018.01.26. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=74128
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ezt az álláspontot Lilija Hrinevics oktatási miniszter már bevezető 

előadásában leszögezte, hogy a továbbiakban nem engedhető meg az, hogy az 

ukrajnai iskolák tanulói az oktatás során ne sajátítsák el az államnyelvet, mint 

szerinte ez, például fennáll a magyar tannyelvű iskolák esetében. Ezért a tárca 

elengedhetetlennek tarja, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvein történő 

általánosiskolai oktatás folyamatába fokozatosan be kell vezetni egyes 

tantárgyak államnyelven való oktatását, éspedig, úgy hogy az oktatási 

folyamat előrehaladása során egyre több kell, hogy legyen az államnyelven és 

egyre kevesebb az adott kisebbség nyelvén oktatott tantárgyak száma. 

Szerinte, e cél elérését szolgálja a Minisztérium által egyeztetett és 

elfogadásra ajánlott szövegjavaslat. 

Az érdekelt kisebbségi szervezetek és azok anyaországai tiltakozása 

ellenére a 7. cikk e szövegjavaslata lett a plenáris ülés elé terjesztve az 

Oktatási törvény 2017. szeptember 5-i parlamenti végszavazásakor. A 

beterjesztők nem kis meglepetésére, e javaslat az elfogadáshoz szükséges 226-

tól jóval kevesebbet, mindössze 160 támogató szavazatott kapott. A 

parlamenti többség hozzáállását demonstrálja az a tény, hogy a kisebbségi 

nyelveknek az oktatás folyamatából való teljes kizárását előíró javaslatot, az 

előbbinél jelentősen többen 196-an támogatták.26 A továbbiakban az 

események az ülést vezető házelnök, Andrij Parubij javaslatának megfelelően, 

a házszabálytól eltérő módon alakultak. Történetesen, a képviselők egy 

csoportja, az ülés szünetében, az oktatási tárca vezetőjével egyetemben valami 

egyeztetésfélét tartottak, melynek szövegszerű eredményét, az ülés esti 

részében néhány papírlapon kiosztották az ülésteremben, és az egyik 

képviselő annak szövegét felolvasta. Minekután a képviselőtestület azt 

jelentős többséggel, 256 támogató szavazattal jóváhagyta. 

                                                      
26 Az Ukrán Verhovna Rada 2016.09.05.-i plenáris ülésének jegyzőkönyve elérhető: 

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6575.html, letöltve: 2018.01.26. 

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6575.html


I. Középpontban Kárpátalja  

46 

5.1 - A 7. Cikkely: Az oktatás nyelve 

 

1. Az oktatási folyamat nyelve az oktatási intézményekben az 

államnyelv. Az állam Ukrajna minden állampolgára számára garantálja a 

formális oktatás elérését az államnyelven az oktatás minden szintjén (iskola 

előtti nevelés, általános középiskolai, szakképzés (szakmunkásképzés), 

felsőfokú szakképzés és felsőoktatás), valamint az iskolán kívüli és a diploma 

utáni képzési szinten az állami és kommunális oktatási intézményekben. 

Az Ukrajna nemzeti kisebbségeihez tartozó személyeknek a 

kommunális oktatási intézményekben garantált a jog az államnyelv mellett az 

adott nemzeti kisebbség nyelvén folyó oktatáshoz az iskola előtti és az elemi 

iskolai szinteken. Ez a jog az államnyelv mellett az adott nemzeti kisebbség 

nyelvén oktató külön osztályok (csoportok) révén realizálódik, amelyek a 

törvényeknek megfelelően jönnek létre, és nem terjed ki az ukrán nyelven 

oktató osztályokra (csoportokra). 

Az Ukrajna őshonos népeihez tartozó személyeknek a kommunális 

oktatási intézményekben garantált a jog az államnyelv mellett az adott 

őshonos nép nyelvén folyó oktatáshoz az iskola előtti és az általános 

középiskolai szinteken. Ez a jog az államnyelv mellett az adott őshonos nép 

nyelvén oktató külön osztályok (csoportok) révén realizálódik, amelyek a 

törvényeknek megfelelően jönnek létre, és nem terjed ki az ukrán nyelven 

oktató osztályokra (csoportokra). 

Az Ukrajna őshonos népeihez, nemzeti kisebbségeihez tartozó 

személyek számára garantált a jog az adott őshonos nép vagy nemzeti 

kisebbség nyelvének tanulásához a kommunális általános középfokú oktatási 

intézményekben vagy a nemzeti kulturális szövetségeken keresztül. 

2. Az oktatási intézmények biztosítják az államnyelv kötelező oktatását, 

különösen a szakképző (szakmunkásképző), felsőfokú szakképző és 

felsőoktatási intézményekben, olyan mértékben, amely lehetővé teszi a 
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szakmai tevékenység folytatását a választott szakirányban az államnyelv 

használatával. 

Az őshonos népekhez, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, a 

külföldiek és hontalanok számára megfelelő feltételeket teremtenek az 

államnyelv megtanulásához. 

3. Az állam elősegíti a nemzetközi érintkezés nyelveinek tanulását, 

különösen az angol nyelvét, az állami és kommunális oktatási 

intézményekben. 

4. Az oktatási intézményekben az oktatási programnak megfelelően egy 

vagy néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatható – államnyelven, 

angol nyelven, az Európai Unió más hivatalos nyelvein. 

5. A hallgatók kívánsága szerint a szakképző és felsőoktatási 

intézmények megteremtik számukra a feltételeket az őshonos nép vagy 

nemzeti kisebbség nyelvének mint tantárgynak a tanulásához. 

6. Az állam elősegíti olyan oktatási intézmények létrehozását és 

működését külföldön, amelyek ukrán nyelven oktatnak vagy oktatják az ukrán 

nyelvet. 

7. A nyelvek használatának sajátosságait az oktatás különböző 

területein és szintjein speciális törvények határozzák meg. 

 

5.2 - Átmeneti rendelkezések 

 

Megállapíttatik, hogy Ukrajna őshonos népeihez, nemzeti kisebbségeihez 

tartozó azon személyek, akik 2018. szeptember 1. előtt kezdték el az általános 

középfokú oktatást, 2020. szeptember 1-ig ezt az oktatást olyan szabályok 

szerint folytatják, melyek a jelen törvény hatályba lépése előtt álltak fenn, az 

ukrán nyelven oktatott tantárgyak számának fokozatos növelésével. Fentebbi 

törvényi előirások, a köznyelvre leforditva azt jelentik, hogy:  
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- a kisebbségekhez tartozó személyek ezentúl csak az óvodai és az 

iskola elemi szintjén részesülhetnek anyanyelvi oktatásban, de ott is 

csak az államnyelv mellett, értsd vegyes, kisebbségi-államnyelvű 

oktatásban; 

- az ilyen oktatás nem az adott kisebbség nyelvén működő 

intézményben, hanem kizárólag ukrán nyelvű intézmények (hiszen 

a törvénycikk 1. pontja szerint minden oktatási intézmény ukrán 

tannyelvű) keretein belül külön osztályokban (csoportokban) 

valósul meg, vagyis megszűnik az ukrántól eltérő nyelven működő 

intézmények létjogosultsága; 

- megszűnik az anyanyelvi oktatás lehetősége (a jogalapja) mind a 

szakközép, mind felsőoktatás kereteiben. Itt, amennyiben erre igény 

jelentkezik, megteremtik a feltételeit a kisebbség nyelvének, mint 

tantárgynak a tanulásához; 

- ugyanakkor a jogalkotó hagy egy kiskaput a többnyelvű oktatásra, 

mivel egy vagy néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatható. 

De nem bármilyen nyelveken: erre az esetre csak az angol és az EU 

más hivatalos nyelvei alkalmazhatók. 

 

E szabályozás, összevetve, az egyébként a mai napra formálisan ugyancsak 

érvényben lévő nyelvtörvény fentebb már taglalt rendelkezéseivel, legalábbis 

az alábbi kérdéseket illetően szünteti meg, illetve jelentősen korlátozza a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek anyanyelvi oktatási lehetőségeit, 

továbbá szünteti meg az állam vonatkozó kötelezettségeit: 

 

- megszűnik az állampolgárok joga az oktatás nyelvének 

megválasztásra; 
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- továbbá az állam által már nem szavatolt az állampolgárok 

regionális vagy kisebbségi nyelvű oktatásban való részesülésének 

joga az oktatási rendszer minden szintjén és formájában, 

pontosabban megszűnik ennek intézménye is; 

- megszűnik a polgárok joga változtatni az oktatás nyelvét, annak 

bármely szakaszában, illetve az adott intézmény keretein belül más 

tannyelvű osztályok, illetve csoportok létrehozására; 

- megszűnik a kisszámú nyelvi csoportok lehetősége alacsonyabb 

létszámú iskolák, osztályok, illetve csoportok létrehozására, és ezek 

működésének állami támogatására; 

- megszűnik a magán oktatási intézmények alapítóinak joga az 

oktatás nyelvének kijelölésére; 

- megszűnik az államnyelven működő iskolák kötelezettsége egy 

regionális vagy kisebbségi nyelv oktatására, és értelemszerűen a 

helyhatalmi szervek joga e regionális vagy kisebbségi nyelv 

kijelölésére; 

- megszűnik a tudás minőségének külső értékelése céljából 

létrehozott tesztfeladványok kisebbségi nyelvekre való fordításának 

kötelezettsége és lehetősége. Vagyis ezután a továbbtanulásra 

jogosító tesztvizsgákat a tanulók csak államnyelven tehetik le; 

- megszűnik az állam kötelezettsége a pedagógusok felkészítésére, a 

regionális vagy kisebbségi nyelveken működő intézmények 

számára, ami értelemszerű, hiszen ilyen intézmények nem is 

lesznek. 

 

Aláhúzandó: Az orosz tannyelvű oktatást leszámítva, a kárpátaljai 

magyarság az egyetlen olyan nemzeti közösség, melynek tagjai a fentebb 

felsorolt valamennyi jogot gyakorolják már évtizedek óta! 
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Meglátásom szerint a fentebbi törvénymódosítással az ukrán jogalkotó 

számos, a nemzetközi dokumentumokban és az ukrán Alkotmányban rögzített 

alapjogot sértett meg, többek között 

 

- a nyelvhasználat szabadságának jogát (Alkotmány 10. cikk 3. 

bekezdés); 

- az anyanyelvi oktatáshoz való jogot (Alkotmány 53. cikk 5, 

bekezdés); 

- a nyelvi alapon való diszkrimináció tilalmát, hiszen az anyanyelvi 

oktatásban való részesülés lehetőségének tekintetében, nyelvi 

hovatartozástól függően négy csoportba sorolta Ukrajna polgárait:  

1) ukrán nyelvűek, kiknek nyelvén az oktatás bármilyen 

szintje és formája elérhető.  

2) őshonos népek nyelvei (ezidáig az ukrán jogalkotó csak a 

krimi tatárokat sorolta ebbe a kategóriába), kiknek nyelvén 

biztosított az általános és középszintű oktatás.  

3) azon nemzeti kisebbségek, melyeknek anyanyelve egyben 

hivatalos nyelve valamelyik EU tagországnak.  

4) az egyéb nyelveket beszélő kisebbségek, mint például az 

oroszok, gaguzok. (Alkotmány 24. cikk 1. bekezdés). 

 

A fentebb felsorolt számos nemzetközi szerződésben is szavatolt alapjogon 

túl az oktatási törvény 7. cikke sérti az Ukrán Alkotmány 22. cikk 3. része 

előírását is, melyik szerint új törvények elfogadásakor megengedhetetlen a 

meglévő jogok és szabadságok szűkítése. De nem csak e jogszabály 

előírásainak alapjogokat sértő jellege, hanem elfogadásának körülményei és 

formája is alkotmányos aggályokat vet fel, hiszen a törvényalkotásnak az 

alkotmányban és a házszabályról szóló törvénye előírásainak durva 

megsértésével lett elfogadva.  
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Tekintettel az elfogadott jogszabály nyilvánvaló jogsértő jellegére, az 

érdekelt kisebbségek, parlamenti képviselők, görög, bolgár, román, moldáv, 

magyar és lengyel hivatalosságok fordultak Ukrajna államelnökéhez, hogy ne 

írja alá és ne hirdesse ki e jogfosztó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályt. 

Ilyen kérelemmel fordul az Államelnökhöz a Kárpátaljai Megyei Tanács,27 

Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatásnak elnöke, a beregszászi járási és 

városi tanácsok,28 és még sokan mások. Ennek ellenére Petro Porosenko 

szeptember 25-én aláírta, és a szeptember 27-i kihirdetésével törvényerőre 

emelkedett e jogszabály. 

 

6. Belföldi reakciók 

 

A törvény elfogadása után az országon belül a helyzet nem a kisebbségi jogok 

irányába változott. A 7. cikk bírálatát, az érdekelt kisebbségeken kívül, csak 

nagyon kevés politikus és szakértő, illetve közszereplő engedi meg magának, 

oly kevesen, hogy akár meg lehet próbálkozni felsorolásukkal: 

 

- a parlamenten belül, a volt Államelnök Viktor Janukovics pártjának 

maradványa az Opozicijnij Blokk nevű pártjellegű tömörülés, mely 

                                                      
27 A Kárpátaljai Regionális Tanács VIII. ülésének, nyolcadik ülésszakán, 2017. szeptember 21-én 

elfogadott 89. számú határozata "a kárpátaljai regionális tanács fellebbezéséről az oktatásról szóló 

ukrán törvénnyel kapcsolatban" / Рішення восьмої сесії VІІ скликання Закарпатської обласної 

ради від 21.09.2017 р. № 891 «Про звернення Закарпатської обласної ради щодо Закону 

України «Про освіту». 
28 A Beregszászi Kerületi Tanács VII. ülésének, tizenkettedik ülésszakán, 2017. szeptember 19-én 

elfogadott 211. számú határozata "az oktatásról szóló ukrán törvénynek a Verkhovna Rada általi 

elfogadása elleni fellebbezésről, Petro Poroshenko Ukrán elnöknek címezve" / Рішення 

дванадцятої сесії VІІ скликання брегівської районної ради від 19.09.2017 р. № 211 «Про 

звернення Брегівської районної ради до Президента України Порошенко П.О. з приводу 

прийняття Верховною Радою України Закону України «Про освіту». 
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47 parlamenti képviselő aláírásával alkotmányossági vizsgálatot 

kezdeményezett az Alkotmánybíróságnál; 

- három, a magyar, a bolgár és a román kisebbség képviseletét (is) 

felvállaló parlamenti képviselő; 

- következetesen kiáll a kisebbségi jogok védelmében, és publikus 

megnyilvánulásaiban folyamatosan hangsúlyozza e jogszabály 

alkotmánysértő jellegét Genagyij Moszkál a Kárpátaljai Megyei 

Állami Közigazgatás elnöke; 

- Dmitro Tkács Ukrajna többszörös magyarországi nagykövete. 

 

Testületileg hátrált ki a 7. cikket bírálók táborából az Ukrán Parlament Emberi 

Jogi és Nemzeti Kisebbségek Jogai Kérdéseinek Állandó Bizottsága. Az 

újbóli kinevezésére készülő ombudsman minden unszolás ellenére, a törvény 

elfogadása után sem hajlandó megnyilvánulni a kérdésben. 

Ugyanakkor a másik oldalon, az elfogadott törvény jogosságát, 

szükségességét, mi több a kisebbségek számára hasznosságát hangsúlyozók 

között ott találjuk a valamikori, több mint 300 tagot számláló „majdanos” 

nagykoalíció pártjait: Pertro Porosrnko Blokk-Szolidaniszty, Narodnij Front 

Batykivscsina, Radikális Párt, Szamopomics Párt, és azok parlamenti 

képviselőit szinte teljes létszámban, és természetesen az egyéni körzetekben 

mandátumhoz jutott féltucatnyi Szvoboda Párt képviselőjét. 

Ezt az álláspontot hangsúlyozza, mint belföldi, mint külföldi 

megnyilvánulásaiban az államelnök, a miniszterelnök, a kormány minden 

tagja, különösen elől jár e téren az oktatási és a külügyminiszter és az EU 

integrációért felelős miniszterelnök helyettes. Meglátásom szerint 

megemlítendő még e tekintetben Ukrajna jelenlegi magyarországi 

nagykövete. E sokaság miatt, itt nem a személyek megnevezését tekintem 

célszerűnek, hanem az általuk felhozott érveket, mint például: 
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- a továbbiakban már nem tartható az a helyzet, hogy az ország 

lakosságának egy része egyáltalán nem érti és beszéli az 

államnyelvet. És itt mindig fő példaként, a magyar középiskolások 

nagyon gyenge ukrán nyelv és irodalom érettségi teszteredményeit 

hozzák fel; 

- az ukrán nyelv nem ismerete, illetve nem alkalmazása a közélet 

minden területén, különösen az oktatásban szeparatizmushoz vezet. 

Itt példa Krím és Donbasz, tehát az oktatás ukránosítása 

nemzetbiztonsági érdek; 

- sehol Európában nem divat állami forrásból nem államnyelven 

folyó oktatást költségvetésből finanszírozni. Ukrajnában ez a szokás 

a szovjet korszak örökségének csökevénye, - ezért ez az ország 

dekommunizációjának is része; 

- e jogszabály ellen legjobban hangoskodó kisebbségek és azok 

anyaországai, az ukrán földeket valaha bitorló megszálló hatalmak 

utódai, ezért ez az ország dekolonizációjának is része. 

 

Aláhúzandó: Nem utolsósorban az e területen folyó propagandakampány 

hatására a közvélemény – lakosság egyre jelentőseb része azonosul a 

hatalmat gyakorlók kisebbségekkel szembeni intoleráns magatartásával, 

a kisebbségekben és az őket támogató országokban látva a probléma 

gyökerét. 

 

7. Külföldi reakciók 

 

E sorban először is megemlítendő az Európa Tanács (ET) Parlamenti 

Közgyűlésének „Az új ukrán oktatási törvény a legfőbb akadálya a 

nemzetiségi kisebbségek anyanyelven való oktatásának” című 2189 sz. 
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2017.10.12-én kelt állásfoglalása, mely, ha elég körülményesen is, de rámutat 

a 7. cikk jogfosztó és diszkriminatív jellegére. 

A nemzetközi szervezetek részéről még megemlítendő Thorbjørn 

Jagland ET Főtitkár, sajtónyilatkozatban kimondott „ejnye-bejnyéje”, 

mondván e törvényi szabályozással Ukrajna „vékony mezsgyére lépett”.29 

Még a fentebbinél is visszafogottabban fejtette ki aggodalmát október 

9-ei nyilatkozatában Lamberto Zannier az EBESZ újdonsült kisebbségi 

főbiztosa.30 

Valószínűleg hatékony lehetett volna a többoldalú, már útjára is indított 

lengyel – magyar – román – bolgár – görög közös fellépés, ami sajnos, minden 

jel szerint hamvába hullott, hiszen Bulgária és Lengyelország is aláirt valami 

kiegyező-megegyező jegyzőkönyvet az ukrán illetékessel. 

A nemzeti szintű tiltakozások közül, egyelőre a leghatározottabbnak a 

román (ahol megszólalt a kormány, az államelnök és a parlament is) és a 

magyar fellépés tűnik. 

 

Aláhúzandó: A kérdésben valamilyen szinten eljáró nemzetközi 

szervezetek képviselőivel: az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Ukrajnai 

Monitoring Missziója megbízottjával, az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa 

irodájának munkatársaival, a Velencei Bizottság Ukrajnába látogató 

delegációjának tagjaival, az EU Bővítési és Szomszédságpolitikáért 

Felelős Főbiztosával való személyes találkozások hangulata, tartalma 

előrevetítik, hogy részükről nem várható a kisebbségek jogai mellett való 

egyértelmű kiállás. Legalábbis most és itt nem! 

                                                      
29 "Ukrajna vékony mezsgyére lépett": az Európa Tanács főtitkárának közleménye az oktatási 

törvényt érintő konfliktusról. / „Україна ступила на тонку межу”: стаття генсека РЄ щодо 

конфлікту навколо освітнього закону In: Eurointegration.com.ua. Forrás: 

http://www.eurointegration.com.ua/ articles/2017/10/6/7071924, letöltve:2018.01.26.  
30 „Az EBESZ Nemzeti Kisebbségek Foglalkozó Főbiztosa aktívan foglalkozik az ukrajnai oktatási 

kérdésekkel”. Forrás: http://www.osce.org/hcnm/348536, letöltve: 2018.01.26.  

 

http://www.eurointegration.com.ua/%20articles/2017/10/6/7071924
http://www.osce.org/hcnm/348536
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8. Következtetések. 

 

Megállapítható, hogy Ukrajnában jelentős változások mentek, mennek végbe. 

A formálódó társadalomnak, jogrendnek egyre kevesebb köze van ahhoz, 

mely ezt az országot korábban jellemezte. A változások szintjét és fokát 

legjobban jellemzi, hogy ma már az Alkotmány szövegszerű előírásának 

megsértésére való hivatkozás sem jelent elégséges argumentumot. 

Ezek a változások a nyugati hatalmak támogatása, bizonyos fokú 

irányítása, és természetesen jóváhagyása mellett mennek végbe. Valószínűleg 

ebben kell keresni annak okát, hogy a jogsértés nyilvánvaló jellege ellenére, a 

globális jogvédő „civilek” e problémától távol maradnak, a nemzetközi 

szervezetek pedig nagyon is mértéktartóak. 

Tehát, lényegében egy új, a korábban ismerttől (vagy talán csak 

ismertnek vélt?), lényegesen eltérő politikát folytató ukrán vezetéssel van 

dolgunk. Minden jel szerint tartósan. Egyértelmű, hogy a kapcsolattartásnak 

mind azok a belpolitikai (a magyar kisebbség részéről) és külpolitikai 

(Magyarország részéről) eszközei és módszerei, melyek korábban hatékonyak 

voltak (vagy talán csak annak látszottak?), alapvető felülvizsgálatot 

igényelnek.  

 

9. Várakozások 

 

A 7. cikk problémája és annak mind ukrajnai belső, mind a nemzetközi 

közösség által való értékelése, kezelése ismét alátámasztani látszik számos 

szakértő által hangoztatott állítást, mely szerint léteznek a nemzeti 

kisebbségek jogainak védeleméről szóló nemzetközi dokumentumok, de a 

nemzeti kisebbségek jogainak nemzetközi jogvédelme nem létezik! E jog és 

annak megvalósulásának – védelmének mibenléte a belső jog függvénye.  
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A mai Ukrajna viszonylatában utóbbit még megtoldhatjuk azzal, hogy, 

amennyiben a helyzet úgy kívánja, a belső jog egyértelmű alkotmányos 

normáit is felülírhatja a politikai (geopolitikai) célszerűség! 

Hogy mily mértékben helytálló ezen állításom, hamarosan kiderül, 

hiszen a Velencei Bizottság december 11-re ígérte állásfoglalásának 

kihirdetését. Számomra a kérdés az, hogy kiáll-e ezen nemezközi szakértő 

grémium az ő hathatós közreműködésével két évtizede elfogadott Ukrán 

Alkotmány mellett, vagy asszisztál annak sárba tiprásához? 
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Melléklet 

 
1. táblázat: Változások Ukrajna lakosságának etnikai-nemzetiségi összetételében 

1989 - 2001 

A lakosság etnikai-nemzetiségi összetételének 

változása az 1989. és a 2001. évi népszámlálások alapján 

Nemzetiségének 

nyelvét tartja 

anyanyelvének 

Legszámosabb 

etnikumok 

2001 

ezer fő 

% Változás 

2001/1989, % 

2001 

ezer fő/% 2001 1989 

Ukránok 37541,7 77,8 72,7 100,3 31970,7/85,2 

Oroszok 8334,1 17,3 22,1 73,4 7993,8/95,9 

Belaruszok 275,8 0,6 0,9 62,7 54,5/19,8 

Moldovánok 258,6 0,5 0,6 79,7 181,1/70,0 

Krími tatárok 248,2 0,5 0,0 5,3-szor több 228,4/92,0 

Bolgárok 204,6 0,4 0,5 87,5 131,2/64,2 

Magyarok 156,6 0,3 0,4 96,0 149,4/95,4 

Románok 151,0 0,3 0,3 112,0 138,5/91,7 

Lengyelek 144,1 0,3 0,4 65,8 18,7/12,9 

Zsidók 103,6 0,2 0,9 21,3 3,3/3,1 

Örmények 99,9 0,2 0,1 1,8-szer több 50,4/50,4 

Görögök 91,5 0,2 0,2 92,9 5,8/6,4 

Tatárok 73,3 0,2 0,2 84,4 25,8/35,2 

Cigányok 47,6 0,1 0,1 99,3 21,2/44,7 

Azerbajdzsánok 45,2 0,09 0,07 122,5 23,9/53,0 

Grúzok 34,2 0,07 0,03 145,5 12,5/36,7 

Németek 33,3 0,07 0,07 88,1 4,01/12,2 

Gagauzok 31,9 0,07 0,06 100,1 22,8/71,5 

 

Forrás: Az 1989. és a 2001. évi népszámlálások adatai alapján a szerző saját készítésű 

táblázata 
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Dr. Hörcsik Richárd 

 

Ukrajna európai integrációja, különös tekintettel a legutóbbi politikai 

fejleményekre 

 

 

Bevezető 

 

Bennünket, akik Budapest egyik legszebb épületében most összejöttünk, a 

Kárpátalja iránt érzett felelősség és aggodalom köt össze. Magam is sok-sok 

személyes kötődést érzek ehhez a régióhoz fűződően, mert választókerületem 

közvetlenül érintkezik Kárpátaljával: összeköti Zemplént és Bodrogközt a 

közös történelem. Arról nem is szólva, hogy a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetemen évtizedek óta nagyon sok Kárpátaljáról származó 

hallgatót tanítok. 

Egy olyan szegletéről beszélünk a Kárpát-medencének, amely sok 

viszontagságot megélt, az itt élő magyarok és nemzetiségek is egyformán 

sokat szenvedtek. Kárpátaljának azonban több jutott a rosszból: a történelem 

viharaiban többször is gazdát cserélt nagyhatalmak praktikáinak 

köszönhetően, a szovjet megszállást követően kezdődött üldöztetések pedig 

nemcsak osztály, hanem nemzetiségi és vallási alapon is folytak. Azt 

gondolom, hogy Kárpátalja az eddigieknél is több figyelmet érdemel, örömteli 

ezért, hogy a polgári kormány évek óta kiemelten foglalkozik ezzel a régióval. 

Engedjék meg, hogy elsőként Ukrajna előrelépési lehetőségeiről 

beszéljek, azon belül is elsősorban az európai integrációra fókuszálva. Úgy 

vélem, hogy minden nehézségével és minden hibájával együtt az Európai 
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Unió egy olyan szövetség, amibe igenis beletartozhat keleti szomszédunk, 

mert Ukrajna európai ország, amelynek európai perspektívája van.32 

Amennyiben indokolásra szorulnának a fentiek, elsőként azt szögezném 

le, hogy Ukrajna az Európai Unió egyik legnagyobb és politikailag 

legfontosabb közvetlen szomszédja, természeti erőforrásainak bősége, 

népességének nagysága egyaránt indokolja azt, hogy megkerülhetetlenné 

váljon az EU szomszédjaként. Azonban jól tudjuk, hogy nemcsak a múlt árnya 

az, ami Ukrajnát sújtja. Az országot döntően intézményi és politikai 

instabilitás, irányítási gondok, gazdasági és pénzügyi nehézségek jellemzik, 

ezeket pedig tovább súlyosbította a kelet-ukrajnai konfliktus. Ukrajna ebben 

a helyzetben indított el számos jelentős reformot, ám a 2013-as „Euromajdan” 

erői közötti konszenzust megtalálni ma kétségkívül nehéz, ez is kihat tehát az 

integrációs folyamatra. 

Magyarország oldaláról nézve ezt a folyamatot, megállapíthatjuk, hogy 

ezekhez a reformokhoz és Ukrajna európai integrációs célkitűzéseihez eddig 

is igyekeztünk minden támogatást megadni. Nyílt lapokkal játszottunk, és 

eközben végig tiszteletben tartottuk a Magyarország területén élő 

nemzetiségek jogait is, sőt, bővítettük is azokat. Történt ez nyilvánvalóan 

azért is, mert Ukrajna területén közel kétszázezer fős magyar nemzeti 

kisebbség él. 

Érdemes számba venni, hogy milyen konkrét lépésekben nyilvánult 

meg ez a magyar támogatás? Az Unió az európai szomszédságpolitika és 

annak keleti dimenziója, a Keleti Partnerség keretében folytat együttműködést 

Ukrajnával. Önmagában az is komoly erőfeszítéseket igényelt, hogy az EU 

figyelmét az Uniótól keletre fekvő országok iránt fenntartsa. Emlékezzünk 

                                                      
32 Lásd: Az Európai Unió és tagállamai valamint Ukrajna között létrejött társulási megállapodás 

preambulum bekezdését. Forrás: http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-

11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0011. 03/DOC_1, letöltve: 2018.01.15. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0011.%2003/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0011.%2003/DOC_1
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csak a magyar tanácsi elnökségre 2011-ből! A Keleti Partnerség erősítése iránt 

kevés lelkesedés látszott a nyugatabbra fekvő uniós tagországok részéről, 

sajnálatosnak tartom, hogy a fókuszáltabb figyelem keleti szomszédunk iránt 

csak később jelent meg. 

 

A társulási megállapodás előzményei és főbb rendelkezései 

 

A fenti előzményeket követően a 2013-as év vízválasztónak bizonyult: az 

1994-es partnerségi és együttműködési megállapodást33 felváltotta a hosszas 

tárgyalások után aláírt társulási megállapodás. Az Unió kétoldalú támogatás 

zömét ekkortól az „Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz” keretében 

nyújtja. Csak a nagyságrendek érzékeltetése végett: a 2007–2015 között az 

uniós pénzügyi támogatás 1,6 milliárd euró összegű vissza nem térítendő 

támogatásból és 3,4 milliárd euró összegű kölcsönből állt.34 

Jelenleg Magyarország tölti be egy éven át a visegrádi négyek 

elnökségét. Nem véletlen, hogy az elnökségi program egyik prioritása megint 

csak a Keleti Partnerség. Az Európa Uniónak el kellene gondolkodnia azon, 

hogy mit is akar a Keleti Partnerségbe bevont egykori szovjet 

tagköztársaságokkal. Valóban segíteni akarja az integrációjukat, vagy beéri 

azzal, hogy megakadályozza az orosz érdekszférába történő 

visszakerülésüket? Ha ez utóbbi a cél, valószínűleg elegendőek az eddig 

mozgósított anyagi és pénzügyi erőforrások is, de ellenkező esetben sokkal 

komolyabb politikai és anyagi támogatást kell adni azoknak az országoknak, 

amelyek jövőjüket Európa nyugati feléhez szorosan kapcsolódva képzelik 

el.35 Az eredményesség kulcsa, hogy komolyan és következetesen számon 

                                                      
33 EU Hivatalos Lap, L 49, 1998.02.18, 3-39. 
34 Forrás: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine_en, 

letöl-tve: 2018.0.15. 
35 Forrás: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/faq-support-package-ukraine-20140806_ 

en. pdf, letöltve: 2018.01.15. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/faq-support-package-ukraine-20140806_%20en.%20pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/faq-support-package-ukraine-20140806_%20en.%20pdf
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kérjük az elvárásokat, illetve azok teljesítését nem kevésbé jelentős anyagi 

támogatásokkal bátorítjuk. Úgy vélem, hogy más módon ezeket az országokat 

legfeljebb az EU és Oroszország közti politikai „senki földjén” lehet tartani. 

Ma már nincs különbség az EU külső és belső biztonsága között. Az 

EU külpolitikai sikere a szomszédságában elért eredmények alapján mérhető, 

ezért sajnálatos, hogy az ukrán helyzet továbbra is megoldatlan. 

Regionális szinten az ukrán válság egy Ukrajna és Oroszország között 

zajló stratégiai küzdelem Ukrajna kül- és biztonságpolitikai orientációjáért. 

Ennek a küzdelemnek a legfontosabb kérdése az, hogy vajon Oroszország 

vagy az Európai Unió kínál-e nagyobb esélyt Ukrajna modernizációjához. 

Legalább ilyen stratégiai kérdés az is, különösen Moszkva szempontjából, 

hogy a NATO és az EU bővülését fenyegetésnek megélő Oroszországnak 

sikerül-e egyfajta baráti vagy semleges zónaként megtartania Ukrajnát. 

Érdemes arra is rámutatni, hogy az elmúlt három évben az Ukrajnával 

kapcsolatos problémák jelentősen hátrébb sorolódtak a nemzetközi politika 

napirendjén 2014-hez képest. A világpolitika egyéb eseményei mellett az 

Ukrajna iránti érdeklődést jelentősen mérsékelte a kelet-ukrajnai helyzet 

befagyott konfliktussá válása, a belső ukrán változások elmaradása a 

nemzetközi közösség elvárásaitól, s ez érzékelhető a Nyugat és Kijev 

kapcsolatában is. 

Amit eddig el tudtunk érni, az a társulási megállapodás, ami átfogó és 

mély együttműködést irányoz elő. Az importvámok megszüntetése mellett 

tiltja a kereskedelmi korlátozásokat, valamint megnyitja az uniós és ukrán 

piacot, ugyanakkor egyes „érzékeny” területeken, például a mezőgazdasági 

termékek kereskedelmében fenntart bizonyos korlátozásokat és átmeneti 

időszakokat. Ez a fokozatosság jelzi a piacok fejlettsége közötti eltéréseket, a 

piacnyitásra ugyanúgy az aszimmetrikusság a jellemző, ahogy ez 

Magyarország esetében is történt 25 évvel korábban. 
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A társulási megállapodás a politikai, intézményi együttműködés 

mélyítését irányozza elő a gazdasági kérdések mellett. Fontos kiemelnem, 

hogy ezzel a megállapodással Ukrajna elkötelezte magát a demokratikus 

elvek, a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok és az alapvető 

szabadságjogok, ideértve a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása 

mellett. Ez utóbbi elem jelentőségét, különösen az oktatási törvénnyel 

kapcsolatos mostani vitában, nem árt hangsúlyozni, amire a későbbiekben én 

is kitérek. 

A megállapodás ahhoz is keretet kínál Ukrajna számára, hogy 

modernizálja kereskedelmi jogszabályait. Az egyes ágazatokra vonatkozó 

szabályozások közelítése hozzájárul majd ahhoz, hogy az ukrán gazdaság 

legfontosabb ágazatai illeszkedjenek az uniós normákhoz. A megállapodással 

tehát elindul az ukrán jogrendszernek az uniós jogrendszerhez való 

közelítése.36 

A felek magas szintű együttműködésének kérdéseit az éves EU–

Ukrajna csúcstalálkozókon és az EU–Ukrajna Társulási Tanács ülésein 

vitatják meg, mely utóbbinak munkáját elősegítendő létrejött az EU–Ukrajna 

Társulási Bizottság is. A kormányzati szintű intézményi együttműködés 

mellett, ki kell emelnem a parlamenti dimenziót, a társulási parlamenti 

bizottságot, amely az ukrán parlamenti delegációból és az Európai Parlament 

képviselőiből áll, és fő feladata a társulási megállapodás végrehajtásának 

figyelemmel kísérése, illetve elősegítése. A parlamenti bizottság értékeli az 

elért eredményeket, illetve ajánlásokat fogalmaz az EU-ukrán kapcsolatok 

állásáról, a szükséges ukrán reformokról, továbbá a gazdasági és biztonsági 

fejleményekről. 

Összességében tehát úgy tűnik, hogy a társulási megállapodás Ukrajna 

és az Európai Unió közeledésének legfőbb eszköze: előmozdítja az erősebb 

                                                      
36 Forrás: http://www.parlament.hu/irom40/01960/01960.pdf, letöltve: 2018.01.15. 

http://www.parlament.hu/irom40/01960/01960.pdf
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politikai és gazdasági kapcsolatok kialakulását, valamint a közös értékek 

tiszteletben tartását. 

A társulási megállapodás 2017 szeptemberében lépett teljes egészében 

hatályba.37 Ha visszaemlékezünk a körülményekre, eredetileg 2013-ban a 

vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón került volna sor a társulási 

megállapodás aláírására, ugyanakkor az akkori elnök, Viktor Janukovics elállt 

ettől. Mindennek a következményeként 2013 telén már százezrek tüntettek 

Kijev főterén, a Maidanon, sürgetve az elnök leváltását, illetve az ország euro-

atlanti integrációját. 

A rendőri, fegyveres erőszak csúcspontja a 2014. február 21-ei 

összecsapás volt, alig két héttel később pedig Oroszország megszállta a Krím-

félszigetet és egyes kelet-ukrajnai területeket. A társulási megállapodás 

aláírására végül 2014 júniusában került sor, az új elnök, Petro Poroshenko 

megválasztását követően. Ukrajna tehát nagyon komoly áldozatot hozott az 

EU irányába való fordulásért, ami tiszteletet érdemel az uniós tagállamok 

részéről. 

 

Az ukrán tárulási megállapodás vitája az Országgyűlésben  

 

A három évig elhúzódó ratifikáció azonban nem ezt a tiszteletet tükrözi vissza. 

Ennek csupán részben lehet oka az, hogy nemcsak az Európai Parlamentnek 

és az ukrán parlamentnek, hanem a tagállami parlamenteknek is meg kellett 

erősíteni a megállapodást. A Magyar Országgyűlés az elsők között tette meg 

ezt, 2014 novemberében vezérszónoki felszólalásomban magam is sürgettem 

                                                      
37 Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3045_en.htm, letöltve: 2018.01.15. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3045_en.htm
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a mielőbbi megerősítést, hangsúlyozva, hogy a társulási megállapodással 

Ukrajna az európai integráció egy magasabb fokára léphet.38 

A megállapodást az Országgyűlésben a képviselők nagy többsége 

támogatta, azonban néhány uniós tagállamban a parlamenti ratifikáció igen 

lassan haladt előre. Jó példa erre Hollandia, amely egy népszavazás 

eredménye miatt sokáig képtelen volt a ratifikációt lefolytatni. 2016 

novemberében Németh Zsolt bizottsági elnöktársammal a hollandiai 

társbizottsági elnököknek címzett levélben sürgettük a ratifikáció 

felgyorsítását. Végül az Európai Tanács 2016. decemberi ülése után sikerült a 

még hiányzó tagállami ratifikációs eljárásokat felgyorsítani, a kételyeket 

eloszlatni. 

Az Európai Tanács külön határozatot fogadott el Ukrajna európai 

közeledéséről, eszerint a társulási megállapodással Ukrajna nem válik EU-

tagjelöltté, az Unió, illetve tagállamai pedig nem biztosítanak kollektív 

biztonsági garanciákat Kijevnek. A megállapodás nem vezet az ukrán 

állampolgárok szabad uniós tartózkodásához vagy munkavállalásához, és arra 

nézve sem tartalmaz kötelezettségvállalást, hogy az EU pénzügyi támogatást 

nyújtson Kijevnek. A határozat külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 

megállapodás fontos eleme a korrupció elleni fellépés és együttműködés.39 

 

A regionális parlamenti együttműködés jelentősége 

 

Magyarország a békében érdekelt és úgy véli, hogy a tartós stabilitást és 

konszolidációt Ukrajna számára csak az Európával való együttműködés és a 

társulási megállapodás végrehajtása hozhatja el. 

                                                      
38Forrás: http://www.parlament.hu/documents/10181/56618/2014.11.18.+napl%C3%B3/2b9824c 

5-bdf8-46d7-ba14-28e338199f10, letöltve: 2018.01.15. 
39Forrás: http://www.consilium.europa.eu/media/24151/15-euco-conclusions-ukraine.pdf, letöltve: 

2018.01.15. 

http://www.parlament.hu/documents/10181/56618/2014.11.18.+napl%C3%B3/2b9824c%205-bdf8-46d7-ba14-28e338199f10
http://www.parlament.hu/documents/10181/56618/2014.11.18.+napl%C3%B3/2b9824c%205-bdf8-46d7-ba14-28e338199f10
http://www.consilium.europa.eu/media/24151/15-euco-conclusions-ukraine.pdf
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Ukrajna stabilizációja nemcsak hazánknak, de a régió országainak, 

kiemelten Lengyelországnak, Szlovákiának és Romániának is elemi érdeke. 

Nem véletlen, hogy a Kárpátok Európája konferenciasorozat egyik állandó 

napirendi pontja az ukrán kérdés. Félévente gyűlünk össze, mi a Kárpátok 

régiójához tartozó parlamenti képviselők, leggyakrabban a lengyelországi 

Krynicában vagy Krasiczyn-ben. Idén nyáron az ukrajnai Truskavets-ben is 

sor került hasonló rendezvényre, 2013 novemberében pedig 

választókerületemben, Sárospatakon adhattam otthont a Kárpátok Európája 

konferenciának. E fórum minden részvevője egyetért Ukrajna európai 

közeledésének szükségességével és elítéli az Ukrajna elleni agressziót.40 

Kiemelendő fejlemény, hogy a parlamentközi együttműködést idén 

szeptembertől – lengyel kezdeményezésre – kiegészíti az önkormányzati 

szintű kooperáció is. A lengyel Krynica, Przemysl mellett az ukrán 

Truskavets, továbbá Rózsahegy és Sárospatak polgármesterei a gazdasági, 

idegenforgalmi és kulturális együttműködés elmélyítésére vállalkoztak, a 

hagyományos testvérvárosi kapcsolatok mellett pályázatokon való közös 

indulással, egymás vállalkozásainak bevonásával, és a polgárok közötti 

közvetlen kapcsolatok bővítésével. A vonatkozó megállapodást Sárospatak 

éppen november 2-án készül elfogadni. 

 

Vízummentesség magyar támogatással 

 

A polgárok közötti együttműködés megkönnyítésének további eszköze az 

ukrán állampolgárok számára biztosított vízummentes beutazás lehetősége az 

EU területére 2017 júniusa óta. E döntés mögött egy közel tízéves folyamat 

                                                      
40 Waldemar Paruch (szerk.): Europe of the Carpathians Cooperation. Warszawa: Wydawnictwo 

Sejmove. 2016, 17. 
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áll, hiszen az EU és Ukrajna közötti vízumliberalizációs folyamat 2008 végén 

kezdődött, melynek egyértelmű célja az EU integráció előremozdítása volt.41 

A vízumliberalizációs folyamat 2015-ben vett pozitív fordulatot, 

melynek során az Európai Bizottság által is megállapítást nyert, hogy Ukrajna 

eleget tesz a vízumliberalizációs cselekvési tervben meghatározott 

valamennyi kritériumnak. Az elmúlt kétéves intenzív tárgyalási időszakban 

éppen Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt, aki az Európai Tanács szinte 

minden ülésén szorgalmazta az ukrán vízummentesség mielőbbi bevezetését. 

Hangsúlyozom, minden ülésen, akkor is, ha kisebbségben volt álláspontjával, 

de következetesen képviselte érdekeinket.42 

A vízumliberalizáció óta eltelt három hónap alatt az előző évi adathoz 

képest 10%-al több ukrán állampolgár választotta úti célul az Európai Unió 

egy-egy tagállamát, noha az összes kiutazó csak 17%-a élt a vízummentes 

beutazás lehetőségével.43 

 

Áttekintés az Európai Unió előtti kihívásokról 

 

Engedjék meg, hogy röviden felvázoljam azt is, hogy hol tart ma az az Európai 

Unió, ahova Ukrajna is törekszik. Sajnos válságok határozzák meg az Unió 

mindennapjait, ami kihathat Ukrajna közeledésére is. 

A Brexit,44 az Egyesült Királyság kilépésének következményei egyelőre 

beláthatatlanok. Folynak a tárgyalások, de sajnos nincs előrehaladás. Annyi 

                                                      
41 Forrás: http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/05/11/visa-liberalisation-

ukrai ne/, letöltve: 2018.01.15. 
42 Forrás: http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-az-ukran-elnokkel-targyalt/, letöltve: 

2018.01.15. 
43 Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eddig-csak-236-ezer-ukran-utazott-

vizummente sen-az-eu-ba-az-elso-harom-honapban/, letöltve: 2018.01.15. 
44 A 2016. június 23-án megtartott népszavazáson az Egyesült Királyság szavazói 51,9-48,1% 

arányban az Európai Unióból való távozásra voksoltak, kiemelkedően magas, 72,2%- os részvételi 

arány mellett. A kilépési tárgyalásokra rendelkezésre álló két éves határidő 2017. március 29-én 

vette kezdetét a brit kilépési szándék formális bejelentésével. 

http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/05/11/visa-liberalisation-ukrai%20ne/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/05/11/visa-liberalisation-ukrai%20ne/
http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-az-ukran-elnokkel-targyalt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eddig-csak-236-ezer-ukran-utazott-vizummente%20sen-az-eu-ba-az-elso-harom-honapban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eddig-csak-236-ezer-ukran-utazott-vizummente%20sen-az-eu-ba-az-elso-harom-honapban/
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mindenesetre üdvözlendő, hogy a bennmaradó tagállamok egységes fellépésre 

törekszenek. A Brexit kapcsán a V4-ek szintén azonos véleményen vannak: 

elsőrendű érdek az Egyesült Királyságban dolgozó állampolgáraink 

érdekeinek és jogállásának védelme. Éppen egy hónapja került sor 

Sárospatakon, a visegrádi négyek európai ügyekkel foglalkozó parlamenti 

bizottságainak találkozójára, ahol az elfogadott zárónyilatkozat szerint is a 

célunk, hogy egy tisztességes (Fair) megállapodás legyen az Egyesült 

Királysággal, és a belső piac egysége ne csorbuljon.45 

A Brexit mellett a migrációs válság is megosztja a tagállamokat. 

Számos régi nagy tagállam a migránsokban látja a demográfiai, illetve 

munkaerőpiaci kérdéseinek a megoldását. Magyarország ezzel szemben 

immár több mint két éve – konzekvensen – az illegális migráció biztonsági 

kockázatait hangsúlyozza. Hazánk lényeges szerepet játszott a balkáni útvonal 

lezárásában, amelynek első eleme a sokat vitatott fizikai határzár volt a déli 

határszakaszon. Sok támadást kaptunk egy-két évvel ezelőtt, ma már viszont 

a balkáni útvonallal érintett országok mellett az uniós tagországok nagy része 

is a határvédelem fontosságát hangsúlyozza. Ezzel egyidejűleg a schengeni 

külső határral egyáltalán nem rendelkező mag-országok képviselői és az uniós 

intézmények továbbra is a kötelező kvóta szerinti kötelező szétosztást, 

áthelyezést támogatják, csak más eszközökkel. Magyarország a legvégsőkig 

kiáll határainak védelme mellett, és a népessége összetételének 

megváltoztatására irányuló terveket nem fogja soha támogatni, mert itt 

kizárólagos tagállami hatáskörnek kell érvényesülni. Mi erről soha sem 

mondhatunk le, annál is inkább, mivel ilyet a Lisszaboni Szerződés sem ír 

elő!46 

                                                      
45Forrás: http://v4.parlament.hu/documents/1318872/1390368/V4+S%C3%A1rospatak+z%C3%A 

1r% C3%B3 nyilatkozat/6b07c5af-df42-4d9c-a64a-f587de0720b7, letöltve: 2018.01.15. 
46 A migrációs válság biztonsági, kulturális, illetve költségvetési vonzatai is előkerültek Lázár János 

Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán az Európai ügyek bizottsága 2017. 

http://v4.parlament.hu/documents/1318872/1390368/V4+S%C3%A1rospatak+z%C3%25A%201r%25%20C3%B3%20nyilatkozat/6b07c5af-df42-4d9c-a64a-f587de0720b7
http://v4.parlament.hu/documents/1318872/1390368/V4+S%C3%A1rospatak+z%C3%25A%201r%25%20C3%B3%20nyilatkozat/6b07c5af-df42-4d9c-a64a-f587de0720b7
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Ahol az uniós tagállamoknak közösen kellene fellépni, az éppen az EU 

határain kívüli segítségnyújtás, hot spotok felállításával és a 

csempészhálózatok elleni szigorú fellépés. Végre két év után ez irányba is 

elmozdultunk, ami önmagában is jelentős előrelépés. 

Európában a fenti kérdések mellett állandó vitatéma, hogy milyen 

Európát szeretnénk 5-10 év múlva. Mindennek apropója nemcsak a Brexit, de 

a Római Szerződések aláírásának 60 éves évfordulója. Magyarország erős 

Európában érdekelt, amely erős nemzetállamokra épül, mert a sikeres 

tagállamok tehetik az egész Uniót még sikeresebbé. Ebben a folyamatban a 

nemzeti parlamentekre is fontos szerepnek kell hárulnia, hiszen biztosítanunk 

kell a brüsszeli döntések feletti nagyobb demokratikus kontrollt, és védenünk 

kell a szubszidiaritás elvét. Hazánk álláspontja szerint az eddigi elért uniós 

eredményeket – mint például a négy uniós szabadság, belső piac, Schengen, 

kohéziós politika – kell megvédenünk. Magyarország az integráció mélyítését 

azokon a területeken támogatja, amelyek a versenyképességünket illetve 

biztonságunkat erősítik: ezek közé tartozik védelempolitika, a terrorizmus és 

a szervezett bűnözés elleni fellépés, a digitalizáció, az iparpolitika és a 

fogyasztóvédelem.47 

 

Záró gondolatok az ukrán oktatási törvény kapcsán 

 

Végül engedjék meg, hogy az ukrán oktatási törvénynek Ukrajna integrációs 

törekvéseivel fennálló összefüggéseiről szóljak. Aggodalmunknak kell hangot 

adnunk az Ukrajnában a parlament által elfogadott törvény miatt, amely csak 

az ukrán nyelv használatát teszi lehetővé a középiskolai és egyetemi 

                                                      

október 10-i ülésén. Lásd: http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1710 

101.pdf, letöltve: 2018.0.15. 
47 Forrás: http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1710161.pdf, letöltve: 

2018. 01.15. 

http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1710%20101.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1710%20101.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1710161.pdf
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oktatásban, hátrányos helyzetbe hozva ezzel valamennyi nemzeti kisebbséget 

az országban. 

Szijjártó Péter külügyminiszter úr szavai szerint az új ukrán oktatási 

törvény rosszabb helyzetet teremt a magyarok és más kisebbségek számára, 

mint amilyen helyzetben a Szovjetunióban voltak az oktatás terén. Ezek a 

súlyos szavak rámutatnak arra, hogy a jogfosztás és a szerzett jogok 

korlátozása nem európai megoldás. Az ukrán oktatási törvény éppen ezt teszi, 

hiszen az oktatási törvény 7. cikke gyakorlatilag ellehetetleníti Ukrajnában a 

magyar iskolák működését, elveszi a már megszerzett jogot az anyanyelven 

történő tanulástól 10 éves kor felett.48 

Kárpátaljai magyar testvéreink szülőföldjüknek Kárpátalját tekintik, ott 

élnek, dolgoznak, generációk óta. Az államnyelv védelmének vannak 

lehetséges eszközei, s számtalan formában lehet az ukrán nyelv ismeretét 

bővíteni anélkül, hogy a nemzetiségi nyelven való tanulást megtiltanák. E 

kérdésben az Országgyűlés tagjai egyhangú határozatot fogadtak el,49 továbbá 

a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága – az ukrán szószólóval együtt – 

elítélte az ukrán oktatási törvény módosításának a nemzetiségekre vonatkozó 

hátrányos rendelkezéseit.50 

Aggodalmainkat fokozza az is, hogy az ukrán elképzelések ezt a fenti 

jogkorlátozó megközelítést a nyelvhasználati, illetve egyházi törvényben is 

érvényesíteni kívánják. Ezért azt gondolom, hogy a helyesen és célszerűen járt 

el a magyar külügyminiszter a közelmúltban, mikor úgy nyilatkozott, hogy a 

magyar diplomácia a decemberi EU-Ukrajna Társulási Tanács elé viszi a 

kisebbségek anyanyelvi képzését ellehetetlenítő új ukrán törvény ügyét. 

                                                      
48 Forrás: https://visegradpost.com/en/2017/10/11/ukrainian-new-educational-law-towards-the-

end-of-ukraines-european-integration/, letöltve: 2018.01.15. 
49 Forrás: http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/73f86a251a3e0317e495849f1ca48e773 

faaa397/megte kintes, letöltve: 2018.01.15. 
50 Forrás: http://www.parlament.hu/documents/129881/1232209/2_2017/2eeb07be-3e20-4baa-

bad3-16386df12 df9, letöltve: 2018.0.15. 

https://visegradpost.com/en/2017/10/11/ukrainian-new-educational-law-towards-the-end-of-ukraines-european-integration/
https://visegradpost.com/en/2017/10/11/ukrainian-new-educational-law-towards-the-end-of-ukraines-european-integration/
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/73f86a251a3e0317e495849f1ca48e773%20faaa397/megte%20kintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/73f86a251a3e0317e495849f1ca48e773%20faaa397/megte%20kintes
http://www.parlament.hu/documents/129881/1232209/2_2017/2eeb07be-3e20-4baa-bad3-16386df12%20df9
http://www.parlament.hu/documents/129881/1232209/2_2017/2eeb07be-3e20-4baa-bad3-16386df12%20df9
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Szijjártó Péter szerint szükséges a magyar anyanyelvi oktatás ukrajnai 

ellehetetlenítésének ügyét is napirendre tűzni a decemberi EU-Ukrajna 

Társulási Tanácsban. A nemzeti kisebbségek joga az egyik legalapvetőbb 

emberi jog, aminek védelme nem lehet kérdéses. Hiszen ezzel az ukrán fél 

egyértelműen megsértette a társulási szerződést is, ezért elengedhetetlen az 

említett szerződésnek ilyen esetekre rögzített eljárása szerinti intézkedés!51 

A helyzet értékelését, a lehetőségek felvázolását, valamint a 

legsúlyosabb problémák megemlítését követően azt gondolom, hogy 

mindenki számára egyértelmű, hogy Magyarország nemcsak figyelemmel van 

keleti szomszédjának problémái iránt, hanem mindent meg is tett és tesz azért, 

hogy Ukrajna végre leküzdje azokat. Az Országgyűlés és a magyar kormány 

elkötelezettsége változatlan, a labda Ukrajna oldalán pattog. Ezekkel a 

gondolatokkal szeretnék Önöknek további sikeres tanácskozást kívánni. 

 

                                                      
51 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-oktatasi-

torveny-varhatoan-az-eu-ukrajna-tarsulasi-tanacs-napirendjen-lesz, letöltve: 2018.0.15. 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-oktatasi-torveny-varhatoan-az-eu-ukrajna-tarsulasi-tanacs-napirendjen-lesz
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-oktatasi-torveny-varhatoan-az-eu-ukrajna-tarsulasi-tanacs-napirendjen-lesz
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Dr. Grád András 

 

A siker reményében - A jogérvényesítés szabályai és lehetőségei az 

Emberi Jogok Európai Bíróságán 

 

 

1. Bevezető 

 

Jó napot kívánok! Mindenekelőtt engedtessék meg, hogy bemutatkozzak, 

azon kívül, hogy Grád Andrásnak hívnak, egyáltalán miért éppen én beszélek 

az Emberi Jogi Bíróság gyakorlatáról, a bírósághoz fordulás feltételeiről. Én 

jogász vagyok, és 1992-ben, nem sokkal azután hogy Magyarország 

csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, én voltam a 

szerencsés kiválasztott, aki a Bíróság első magyar munkatársa lehetett. 

Szoktam mondani, hogy ők is tévedhetnek, százötvenből engem választottak. 

1992 és 1994 között két évig dolgoztam az Emberi Jogi Bíróságnál, és részben 

az akkor szerzett tapasztalataim alapján én írtam a máig tankönyvként is 

használatos kézikönyvet52. Ez az a könyv, ami összefoglalja az Emberi Jogi 

Bíróság teljes joggyakorlatát, eljárását. Minden tagállam előbb-utóbb 

megjelentet egy ilyen művet a saját nyelvén, nálunk ez jelent meg. Amit el 

kívánok Önöknek mondani, hogy milyen feltételek mellett, miként lehet az 

Emberi Jogi Bírósághoz fordulni - tényleg a siker reményében. Megpróbálom 

a leglényegesebb alapszintű tudnivalókat összefoglalni, hogy ha egyáltalán 

valakinek átsuhan az agyán a gondolat, hogy ő az Emberi Jogi Bírósághoz 

akar fordulni, akkor mégis legyen egy kiindulópontja.  

                                                      
52 A szóban forgó kiadvány: Dr. Grád András – Dr. Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi 

bíráskodás kézikönyve. Budapest: HVG Orac. Lap – és Könyvkiadó Kft. 
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Nézzük először is, hogy mi is ez az egész Emberi Jogi Bíróság. 

Rendkívül gyakran szoktak emberek erre hivatkozni, ugyanúgy ahogy a 

televízióban látom, hogy bocsánat a kifejezésért, de kollegák, akiknek tárgyi 

tudás nem homályosítja el a szárnyaló fantáziáját, hangoztatják, hogy „majd 

elviszem én ezt az ügyet Strasbourgba!”. Na, most ezek azok az ügyek, 

amelyek gyakorlatilag negyedórán belül a kukában végzik. Hogy ne járjunk 

így, azért próbálom összefoglalni, hogy mégis nagyjából mit is kell 

Strasbourgról tudni. Először is helyezzük el ezt az intézményt! Nagyon 

gyakran össze szokták téveszteni az Európai Unióval, annál is inkább, mert 

ezutóbbinak is sok szervezete van Strasbourgban, például a Parlament, az 

Emberi Jogi Bíróság tőszomszédságában, így még könnyebb őket 

összekeverni. Van tehát az Európa Tanács, amit 1950-ben hoztak létre, és 

aminek napjainkban gyakorlatilag egész Európa töretlenül a tagja, és van ezzel 

szemben az Európai Unió, az „elit klub”, melynek 28 tagja van ez idő szerint. 

Ami a lényeg, hogy a két intézmény teljesen más. Az Európa Tanács 

manapság sokkal inkább egy tág, egész Európát felölelő szervezet, amelynek 

rengeteg funkciója van. Ezek közül az egyik az Emberi Jogi Bíróság 

„üzemeltetése”, amelynek mindjárt el fogom mondani, hogy nagyjából mik a 

legfőbb tudnivalói.  

Tulajdonképpen az Emberi Jogi Bíróság egy szupranacionális 

ernyőszervezet, a második világháborút követően az alapító atyák, abból a 

nem teljesen alaptalan gondolatból indultak ki, hogy az egyes államok az 

emberi jogokat látszólag a saját jogszabályaik maradéktalan betartása mellett 

is totálisan sárba tudják tiporni. Nem szívesen ragoznám a Harmadik 

Birodalom ezzel kapcsolatos „áldásos tevékenységét”. Ők is ugyanúgy a saját 

jogszabályaik szerint jártak el, az eredmény ismert. Az alapítók ezt szerették 

volna a jövőben kiküszöbölni akként, hogy létrehoznak egy szupranacionális 

ernyőszervezetet, hogyha valakinek egy adott tagállamban az emberi jogait 
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megsértik, akkor legyen egy olyan szervezet, amelyik e fölött mintegy 

kontrollt tud gyakorolni. Lássuk azt is világosan, hogy mire jó, illetve mire 

nem az Emberi Jogi Bíróság! Ő gyakorolja a kontrollt az egyes tagállamok 

tevékenysége fölött. De az is nagyon fontos, hogy eleve nem változtat meg, 

nem helyez hatályon kívül nemzeti bírósági döntést, ítéletet, hatósági 

határozatot, semmit. Nem ez a dolga ugyanis. Az Emberi Jogi Bíróságnak 

semmi egyébre nincs hatásköre, mint arra, hogy megállapítsa, hogy valamely 

tagállam megsértette-e az Emberi Jogok Európai Egyezményét, amit ennek a 

rendszernek a másik alapjaként hoztak létre az emberi jogok védelmére. 

Leginkább úgy mondanám, hogy létrehozták az Emberi Jogok Európai 

Egyezményét, épp úgy, mint ahogy az ENSZ-nek is született egy emberi jogi 

egyezménye (ennek a másik jogi egyezménynek a végrehajtása felett őrködik 

az ENSZ).  

A lényeg, hogy Strasbourgban nem képesek ugyan nemzeti bírósági 

döntést megváltoztatni, hatályon kívül helyezni, viszont amellett, hogy 

megállapítják az egyezmény megsértését, kártérítés megfizetésére kötelezik a 

jogsértő tagállamot. Az ENSZ Emberi Jogi Bíróságával szemben, mely semmi 

egyebet nem tud tenni, mint megállapítja a jogsértés elkövetését, a strasbourgi 

Emberi Jogi Bíróság ítéletét egy nagyon masszív kártérítés szokta kísérni. Ez 

azért már inkább alkalmas arra, hogy tagállamokat elgondolkodtasson arról, 

hogy az érintettnek mégiscsak inkább valamiféle hazai jogvédelmet kellene 

nyújtani. Amikor tömeges méretben érkeznek kérelmek, akkor az Emberi Jogi 

Bíróság is egy picit tovább megy, és azt is meg szokta állapítani, hogy az adott 

tagállamnak mit kellene megváltoztatnia a saját nemzeti jogalkotásában, 

jogalkalmazásában annak érdekében, hogy a jövőre nézve a hasonló esetek 

többezres számban elkerülhetőek legyenek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 

eleve egy nemzeti jogi rendeletet, bármit, valaha is hatályon kívül fog 

helyezni. Tehát ezzel legyünk tisztában, hogy az ő hatáskörük idáig tart, de ez 

sem kevés. Más emberi jogi szervezeteké még idáig sem tart, és azért a 
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kártérítések egyáltalán nem alacsonyak, sőt! Példaként lehet felhozni a Stran 

Greek Refineries v. Görögország ügyet,53 ahol konkrétan egy olajfinomító 

államosítása volt az ügy tárgya, ott például százmilliós nagyságrendű 

kártérítés született. Nagyon komoly összegekkel is meg tudja suhintani az 

érintett államot a bíróság. Ráadásul, ha egy-egy amúgy nem túl magas 

kártérítésű ügyből több száz, ne adj’ isten több ezer akad, mint például az 

eljárások indokolatlan elhúzódása, azért már a büdzsé szintjén sem kell 

nagyon-nagyon sok nullát tenni a tizedesjegy után, hogy valamilyen szinten 

érzékelhető legyen.  

Az egészből tehát azt kell leszűrni, amire nekünk ez az egész jó,  hogy 

ha valakinek az Emberi Jogi Egyezményben biztosított jogait megsértik, akkor 

mi tudunk segíteni ezeknek az érintetteknek, mert adott esetben egy tényleg 

komoly kártérítést tudunk nekik Strasbourgban kiharcolni, amit a tagállamnak 

meg is kell fizetni. Gyakran felteszik nekem ezt a kérdést, hogy na és mi lesz 

a megítélt kártérítésekkel? Kérem szépen, az a jó hírem van, hogy az Európa 

Tanács Miniszteri Bizottsága igen éberen őrködik afelett, hogy ezek az 

összegek nagyon precízen és határidőn belül kifizetésre kerüljenek. 

Olyannyira, hogy én nem is tudok olyan esetről, hogy például Magyarország 

valaha is ne fizette volna ki a nyitva álló 90 napon belül a kártérítés teljes 

összegét kamatostul. Tehát ezzel semmi probléma nincs. Minden magára picit 

is adó tagállam ezt magától, ha nem is lelkesen, de kifizeti. Akadt ugyan olyan 

poszt-szovjet köztarsaság, amelyik vonakodott, de az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottságának igen hatékony módszerei vannak a hasonló esetekre. 

 

 

 

                                                      
53 Lásd: Stran Greek Refineries és Stratis Andreadis v. Görögország ügy. Emberi Jogok Európai 

Bírósága, 1994. december 09-ei ítélete. 
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2. Az Emberi Jogi Bíróság felépítése és szervezete 

 

Nézzük akkor most már egy kicsit konkrétabban, egy ilyen bevezetőt 

követően, hogy mit is kell tudnunk az Emberi Jogok Európai Bíróságáról 

(EJEB). A működési helye Strasbourg. Adott esetben ‒ ha ez nyomatékosan 

indokolt ‒ ellátogatnak olyan tagállamok területére, amelyek vonakodnak 

együttműködni a bírósággal, ilyen volt némelyik poszt-szovjet köztársaság 

például. De ugyanilyen volt körülbelül egy másfél évtizeddel ezelőtt 

Törökország is. Ott időnként a bíróság delegációja megvizsgálta az adott 

ügyet a tett helyszínén, így például, akkor is, amikor török börtönügyekről volt 

szó. Amikor törökök megpróbálták ennek a kivizsgálását valamilyen módon 

gátolni vagy akár csak nem kooperáltak, akkor a bíróság egy háromtagú 

delegációt küldött a tett helyszínére, akik közvetlenül vizsgálódtak. Akkor 

már nem tudtak kibújni kötelezettségeik alól. Azt hozzá kell tenni, hogy 

megint csak mondhatni magukra valamit adó tagállamok nem szokták a 

tényeket letagadni, és büszkén mondhatom, hogy Magyarország is ezek 

körébe tartozik. Magyarország foggal-körömmel védekezik az elmarasztalás 

ellen, ezt én tudom a legjobban, elég sok kérelmet nyújtok be velük szemben, 

azt azért el kell mondjam, hogy a korrektség határain belül működnek, tehát 

nem próbálnak letagadni nyilvánvaló tényeket. Ezt maximálisan a javukra 

írom, úgyhogy ellenfelükként is megbecsülöm a korrektségüket.  

A következő kérdés az, hogyan épül fel a bíróság? Látnunk kell, hogy 

a bíróság összesen annyi tagból áll, ahány tagállama van az Egyezménynek, 

hozzátéve, hogy időnként a tagság bővül, illetve megszűnik egy megbizatás. 

Ennyi ember nyilván nem tud hatékonyan együttműködni, ezért eleve fel 

vannak osztva öt szekcióra, melyeken belül működnek a kamarák. Egy-egy 

kamarának hét tagja van, illetve létezik az úgynevezett Nagykamara, amelyik 

a kvázi másodfokú fóruma a kamarákban megfellebbezett döntéseknek. Ezt 

majd látni fogjuk, hogy kicsit árnyalni kell, de most így elöljáróban azt 
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mondanám, hogy lényegében a másodfok a Nagykamara. Nekik tizenhét 

tagjuk van, továbbá két tartalékbíró, netán ha valaki mégis kiesik. Ennél 

innentől már csak egyszerűbb felállásokban működnek. Vannak az 

úgynevezett háromtagú tanácsok, majd fogjuk látni ezeknek mi a szerepük, és 

vannak az egyesbírák, akik a nagyon egyszerű ügyeket bírálják el.  

Nézzük, melyiknek mi a hatásköre. Kezdjük az egyszerűség kedvéért 

az egyesbírákkal. Az eleve kilátástalan ügyeket, tehát amikor valaki teljesen 

evidens módon alaptalanul ad be panaszt, eleve egyesbíró szokta elutasítani. 

Ehhez hozzátartozik, hogy az egyesbírók sose az adott tagállamnak a jogászai. 

Eleve mindig egy más tagállamból fog valaki eljárni, és akkor joggal tehetjük 

fel a kérdést, hogyan fog tudni egy izlandi bíró egy magyar ügyben döntést 

hozni abban a tekintetben, hogy ez alapos vagy alaptalan. Erre van a 

bíróságnak egy úgynevezett hivatala, itt dolgoztam jómagam is. A hivatal 

dolgozói minden tagállamból származó, jól képzett jogászok, akik előkészítik 

a döntéseket. Ők tökéletesen függetlenek az adott államtól tehát nem 

fogadhatnak el semmilyen tisztséget, javadalmazást. Az Emberi Jogi Bíróság 

immár több mint hatvanéves történelme során még csak árnyék sem vetült 

soha a Bíróság egyetlen hivatali alkalmazottjára sem, hogy kvázi az adott 

tagállamnak a meghosszabbított keze lenne, és ekként megpróbálná eltusolni 

az ügyet. Tehát ők készítik elő a nyilvánvalóan alaptalan ügyeket, melyekről, 

mint említettem, az egyesbíró dönt. Hogy mik a nyilvánvalóan reménytelen 

ügyek, azokat majd a későbbiekben el fogom mondani.  

A háromtagú tanács funkciója, hogy ha nem a trivialitás szintjén 

reménytelen ügyről van szó, akkor ott már három bíró fog eljárni, és ha ők 

nem teljesen vannak egy nézeten, tehát ha nincs teljesen egyhangú 

határozatuk, angolul ’unanimous decision’, akkor automatikusan valamelyik 

kamara elé kerül az ügy. A kamara az érdemi ügyek letéteményese. Látnunk 

kell, hogy az érdeminek tekinthető, a kamarák elé kerülő kérelmek aránya 
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meglehetősen kicsi. Szembe kell néznünk ugyanis azzal a szomorú ténnyel, 

hogy az Emberi Jogi Bírósághoz benyújtott kérelmek ─ és itt nem elírásról 

vagy nyelvbotlásról van szó ─ körülbelül 3%-ában (!) születik érdemi 

határozat, tehát ahol érdemben vizsgálni kell egyáltalán az ügyet, és ebben a 

három százalékban sem feltétlenül születik marasztaló határozat. Azért fontos 

ez a mostani ismeretanyag, amit megpróbálok átadni, hogy ne kerüljünk bele 

abba a 97%-ba, akiket eleve elutasítanak, és még csak érdemben meg se 

vizsgálják az ügyét valamilyen olyan okból, aminek nagyon egyszerűen elejét 

lehet venni. Amint végzünk ezzel a bevezető résszel, rátérek erre a kérdésre.  

A kamarák járnak el tehát elsőfokon az igazán érdemi ügyekben, ők 

azok, akik aztán határozatot hoznak arról, hogy megtörtént-e az Egyezmény 

megsértése, vagy sem. Hogyha valaki a kamara döntésével szemben 

jogorvoslattal kíván élni, akkor azt is látnunk kell, hogy nincs alanyi jog a 

döntéssel szembeni fellebbezésre. Ez az egész egy kicsit az angolszász 

rendszerre hasonlít. Nem véletlen, hogy az Emberi Jogi Bíróság egész 

joganyaga is az esetjogi gondolkodáson alapul, ami tudjuk jól, hogy az 

angolszász rendszert idézi, melyben gyakorlatilag az ügy az ottani jogrendszer 

szerint elsőfokon érdemben véget ér, és onnantól kezdve a jogorvoslat aztán 

valamely különös, nem feltétlen automatikusan rendelkezésre álló 

többletlehetőség. Így van ez Emberi Jogi Bíróság előtt is, ahol egy öttagú 

tanács, egy szűrő testület dönt abban a kérdésben, hogy egyáltalán a kamara 

által hozott „elsőfokú” határozattal szemben helyt ad-e valamiféle 

jogorvoslati kérelemnek. Ha helyt ad, akkor kerül csak az ügy a Nagykamara 

elé, és meg kell jegyezni, hogy ez kevés üggyel történik meg. Elég, ha annyit 

mondok, hogy Magyarország 1992-ben ratifikálta az Emberi Jogi 

Egyezményt, és bár azóta eltelt most már jó huszonöt év, ennek ellenére a 

Nagykamara elé talán öt vagy hat magyar ügy került mostanáig. Huszonöt év 

alatt öt vagy hat ügy hihetetlenül kevés. Miközben az Emberi Jogi Bíróság elé 
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évente ezres nagyságrendű ügy kerül Magyarországról is, ennek a 97%-a 

eleve elutasításra talál, de a maradékból is alig kerül a Nagykamara elé. A 

Nagykamara tehát csak kivételesen indokolt esetben jár el, olyankor, ha vagy 

a joggyakorlat divergál az egyes kamarák között, vagy egy olyan ügyről van 

szó, amiben korábban még semmilyen eseti döntés nem született, amire 

lehetne hivatkozni előképként.  

Látnunk kell továbbá, hogy a munkanyelv sem mellékes. Angolul és 

franciául dolgozik az Emberi Jogi Bíróság, ez azt jelenti, ha a kérelmünk 

érdeminek bizonyul, akkor egy bizonyos stádiumot követően már csak 

angolul vagy franciául fogjuk tudni a levelezést folytatni, de a contrario az 

ügyek kezdeti szakaszában bármely tagállam nyelve, így természetesen a 

magyar, a román, az ukrán, vagy a szlovák nyelv ugyanúgy felhasználható. 

Tehát azért fontos a nyelvtudás, mert ezek az eseti döntések csak a francia 

és/vagy angol nyelvek valamelyikén érhetők el. Kivételesen lefordították őket 

valamely tagállam nyelvére, de maradjunk abban, hogy alapértelmezetten 

csak angolul, franciául léteznek. Ez az egyik oka, ami miatt szerencsés, ha 

valaki ezeket a nyelveket megfelelően tudja, másfelől pedig az sem mellékes 

szempont, hog ha eljut az ügy a tényleges érdemi vizsgálat szakaszába, és a 

kamara már érdemben foglalkozik vele, egy ponton túl már csak angolul vagy 

franciául tudunk levelezni. Kivételesen a bíróság elnöke engedélyt adhat a 

tagállam nyelvének a használatára, de mondjuk úgy, hogy ez egy kifejezetten 

elméleti konstrukció, én még konkrétan nem találkoztam olyan üggyel, 

amelyikben valamely tagállam nyelvén folyt volna a Nagykamara előtt a 

tárgyalás, és mindenkinek szinkrontolmácsoltak volna. 

Egy pár szót a jogi képviseletről. Ugyanezen stádiumban, amikor csak 

az angol vagy a francia nyelv használható, már a jogi képviselet is kötelező. 

Ez megint nem véletlen, mert bár sajnos még az ügyvédek is sokszor kevésbé 

tájékozottak az Emberi Jogi Bíróság esetjoga, működésének módja 
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tekintetében, mégis ez valamelyest garancia arra, hogy az illető rendelkezik 

kellő ismerettel. Annak érdekében, hogy ne történjen meg az, hogy akinek az 

anyagi lehetőségei ezt nem tennék lehetővé, ne tudja a jogát érvényesíteni, 

létezik az úgynevezett ingyenes jogsegély. Azonban ez nagyon nem ugyanazt 

jelenti, mint Magyarországon. Határon túli analógiákat nem tudok erre 

mondani, Magyarországon ezt mindenesetre úgy hívnánk, hogy teljes 

személyes költségmentesség. Az Emberi Jogi Bíróságnál ez nagyon mást 

jelent.  

Három konjunktív feltételnek kell fennállnia ahhoz, hogy a bíróság 

elvben is valaki számára ilyen jogsegélyt biztosítson: 

 

a) Az ügynek érdeminek kell minősülnie, tehát nyilván nem egy 

automatikusan elutasításra kerülő ügytípusról beszélünk, láthatólag egy 

komoly, érdemi ügy ígéretét kell rejtenie.  

b) Kellően bonyolultnak kell lennie, ez a második feltétel, ahhoz, hogy 

egyáltalán az Emberi Jogi Bíróság előtt a laikus érintett ebben az initial 

stage-ben, kezdeti szakaszban ne tudja saját magát képviselni.  

c) A harmadik, hogy az illetőnek kellően rászorultnak kell lennie 

anyagilag. 

 

Ezt a kellő rászorultságot nagyjából úgy próbáljuk meg elképzelni, hogy az 

adott tagállamban, így például Magyarországon úgynevezett teljes személyes 

költségmentességre jogosult lenne, az kaphatja csak meg ezt az ingyenes 

jogsegélyt. Azért lássuk világosan, hogy a teljes személyes költségmentesség 

ma Magyarországon a minimálbér alatti egy főre eső bevételt jelenti a 

családban, ami nem egy igazán magas összeg. Tehát ha valaki mondjuk 

minimálbért keres Magyarországon, és abból él egymaga, akkor már eleve 

nem lesz jogosult erre a jogsegélyre, úgyhogy azért túlzott illúzióink e 

tekintetben ne legyenek.  
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Nézzük az írásbeliség, szóbeliség kérdését. Ezt azért fontos 

hangsúlyoznom, mert mint jeleztem, az angolszász jogrendszer az alapja 

ennek az egész eljárásjognak, és éppen ezért elsősorban írásbeli az előkészítés. 

A szóbeliségnek az Emberi Jogi Bíróságon nagyon-nagyon csekély a szerepe. 

Még a kamarák is nagyon ritkán tartanak tárgyalást egy-egy ügyben, 

főszabályként papírok és bizonyítékok alapján döntenek. Kivételesen 

előfordul, hogy tárgyalást tartanak az ügyben, és láttuk, hogy a Nagykamara 

előtt is alig volt pár ügy a huszonöt év alatt. Eleve fel kell ezért arra 

készülnünk, hogy az egész eljárás lényegében biztosan színtisztán írásban fog 

lebonyolódni. Tehát nagyon-nagyon rossz ötlet megpróbálni felvenni 

akárcsak személyesen a kapcsolatot a bírósággal, akár csak az érdemi 

ügyintézőjével, pláne a bírájával, és személyesen hívatlanul megjelenni az 

Emberi Jogi Bíróságnál az végképp a legrosszabb ötletek kategóriájába 

tartozik. Bocsánat a kifejezésért, de csak az úgynevezett mental case-ek írói 

(némileg zavarodott személyek) szoktak általában hívatlanul, személyesen 

megjelenni. Én is emlékszem, amikor egyszer mentem be reggel dolgozni, és 

már nagyon messziről integetett a portás, már akkor sejtettem, hogy valami 

gond lesz. Ott állt a portán egy atyafi, egy bőrönddel, ápolatlan ruhában, és 

közölte, hogy ő Magyarországon mindenét pénzzé tette, hogy ide utazhasson 

és, ha most azonnal nem szolgáltatunk igazságot az ügyében, akkor ő 

öngyilkos lesz, és mutatta azt a tényleg jókora marék gyógyszert, amit erre a 

célra jó előre beszerzett magának. Ugye tudjuk jól, hogy az Emberi Jogi 

Bíróság eljárásai években, vagy olimpiákban mérhetőek, tehát az, hogy itt és 

most szolgáltassunk neki a kapuban igazságot, az üres halmaz, lehetetlen 

kategória. Ilyenkor veszi elő az ember a pszichológia másoddiplomáját, és 

mivel nem tudtam mit csinálni, igazságot nem tudtam neki ott szolgáltatni a 

kapuban, mondtam neki, hogy „tessék nézni, hát önnek van egy ilyen 

fantasztikusan esélyes ügye a magyar állammal szemben. Igaz, hogy az eljárás 
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egy kicsit tovább tart, mondjuk úgy, hogy el fog tartani minimum egy-két 

évig, de hát azt mégse várhatja meg itt a kapuban. Tessék szépen hazamenni, 

majd otthon megvárja és meglátja, hogy milyen pompás ítélet fog az ön 

ügyében születni!” Ez nagyon jó, csak éppen az atyafi minden pénzét felélte 

az ide utazásra, és ott állt a bőrönddel, hogy neki még egy vonatjegynyi pénze 

sincs. Gondolkoztam, hogy mit lehet tenni, ő meg kérdezte, hogy hol van a 

legközelebbi magyar külképviselet. Mondtam, hogy Stuttgartban, mert akkor 

még nem volt Strasbourgban magyar képviselet, bár még most sincs 

egyébként ott konzulátus. Kérdezte merre van, én meg gyanútlanul 

megmutattam az irányt. Erre ő köszönte szépen, fogta a bőröndöt, és elindult 

gyalog Stuttgart irányába, lehet azóta már odaért, azt nem tudom, többé nem 

hallottam róla. Most arra hoztam fel ezt a példát, hogy ilyen esetekben szoktak 

személyesen megjelenni, tehát hogy ezt feltétlenül kerüljük el, és készüljünk 

fel arra, hogy levelezni fogunk a bírósággal.  

Eleve az egész eljárás elindulása írásban történik. Majd erre még 

visszatérek, hogy miként zajlik, de már most sem árulok el nagy titkot azzal, 

hogy fent van az interneten a kérelmezői űrlap, azt kell letölteni a 

www.echr.coe.int honlapról. Ott van egy link is, a HUDOC, ami a human 

rights documents-nek a rövidítése. Ezen megtalálható a teljes esetjog. Tehát a 

lényeg az, hogy ott lesz a kérelmezői űrlap, mely bármely tagállam 

anyanyelvén, így magyarul is minden további nélkül letölthető. Mellette 

található meg a kitöltési útmutató.  

Amire még szeretném ezzel kapcsolatban felhívni a figyelmet, hogy 

hozzá kell szoknunk az esetjogi gondolkodáshoz, ami Strasbourgot jellemzi. 

Ugye tudjuk, mi különbözteti meg az esetjogot és a precedensjogot? Az 

angolszász rendszerben úgynevezett precedensjog van. Ez azt jelenti, hogy ha 

1247-ben egy tehén kidöntötte a szomszéd kerítését, és ma a kamion dönti ki 

véletlenül, akkor azt az 1247-es ügy alapján kell elbírálni. Ez a precedens jog. 

Az Emberi Jogi Bíróság esetjoga ettől eltérő. Itt is alapvetően a korábbi 

http://www.echr.coe.int/
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jogesetekből indulunk ki, de itt van lehetőség valamilyen szinten a korábbi 

esetjogtól való eltérésre. Alapvetően kétféle eltérés lehetséges. Az egyik az 

úgynevezett evolucionista, a másik pedig a revolucionista eltérés.  

Az evolucionista eltérésnek az a lényege, hogy a bíróság fokozatosan 

fejleszti az esetjogát. Például a büntetés-végrehajtási intézményekben történő, 

úgynevezett ,,börtönlevelezéssel” kapcsolatban évek alatt számos döntésen 

keresztül kristályosodott ki az a ma már lassan évtizedek óta hatályos 

gyakorlat, hogy egy elítéltnek az ügyvédjétől, vagy egy hatóságtól kapott 

levelét csak akkor lehet kinyitni, ha valamilyen alapos gyanú merül fel arra, 

hogy az valamilyen tiltott mellékletet, tehát mondjuk kábítószert, vagy egy 

fűrészt tartalmaz. Ilyenkor sem a hatóság nyithatja ki, hanem egy semleges 

szervnek a képviselője. Magyarországon az ügyvédi kamarának a megbízottja 

szokott ebben részt venni. Az ügyvédi kamara megbízottja felnyitja azt a 

levelet, amit a büntetés-végrehajtási intézmény gyanúsnak talál, és ha abban 

reszelőt talál, azt átadja a rendőrnek, ha csak az ügyvéd levele van benne az 

elítéltnek, ami a pertaktikával kapcsolatos, vagy egyáltalán bármi, ami nem 

tartozik a hatóságra, akkor onnantól a levél kizárólag az elítélté, és a hatóság 

abba még csak bele se pillanthat. Magyarország első elmarasztalása egyébként 

pont egy ilyen levelezéssel volt kapcsolatos, én voltam kint akkor, onnan 

tudom. Ott is az történt, hogy az Emberi Jogi Bíróságnak az elítélthez küldött 

levele, illetve az elítéltnek a hozzánk küldött levele úgy érkezett, hogy rajta 

volt, hogy „Ellenőriztem. Kovács XII. János” és még szépen le is volt 

pecsételve. Innentől nem nagyon kellett további bizonyíték, hogy 

megsértették az illető emberi jogát.  

De visszatérve a jogesetek változására, ez volt ugye az evolucionista 

fejlődés, a revolucionista fejlődésnél pedig látszólag az egyik pillanatról a 

másikra változik a gyakorlat. Tehát példának okán a transzszexuálisok 

átanyakönyvezésének hiányát sokáig nem minősítette emberi jogsértésnek a 
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bíróság. Ha egy transzszexuális megpróbálta magát az ellenkező nemre 

átoperáltatni, és erre nem kapott támogatást, vagy ezt nem engedélyezték 

hatóságilag, akkor ez nem volt emberi jogsértés. Néhány évvel ezelőtt egy 

Franciaország elleni ügyben az Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, hogy ez 

mégiscsak emberi jogi jogsértés, és utána még kicsit ingott a gyakorlatban, de 

most már az elmúlt években kikristályosodott, hogy ha nem kap az illető TB 

támogatást az átoperáltatáshoz, illetve engedélyt az átanyakönyvezéshez, 

akkor az bizony emberi jogsértés. 

Visszatérve ahonnan indultunk, az esetjogi gondolkodáshoz, hogy 

maga az írott jog, az Emberi Jogi Egyezmény, alig tízenvalahány cikket 

tartalmaz és még a kiegészítő jegyzőkönyvekben – amiből 2017-ben 

tizenhatnál járunk – is mindösszesen van nagyjából talán húsz-huszonöt 

szakasz, ami emberi jogokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Összesen 

talán negyven szakasz sincs. Érzékelhető, hogy ha összesen adott 

hozzávetőlegesen negyven szakasz, amely írott jogot ír elő, akkor egy nagyon 

komoly esetjog az, aminek alapján a döntések megszületnek. Hiszen ezt a 

nagyságrendűleg negyven szakaszt, ez a sok-sok ezer Emberi Jogi Bírósági 

döntés az, amit értelmezi, és iránymutatást ad nekünk azzal kapcsolatban, 

hogy a konkrét ügyben egyáltalán érdemes-e Strasbourghoz fordulnunk. 

Nyilvánvalóan nem fogom tudni ezt a tízezres nagyságrendű emberi jogi 

bírósági döntést elmondani, nem is ez a cél, többek között ezért is hasznos, 

erre született a könyvünk.54 Ebben az van benne, ami ténylegesen releváns, 

ami alapján ma az ítéleteket tipikusan meghozzák. Azokat gyűjtjük össze 

(néhány évente, most már a szerzőtársammal, mert egyedül nem győzöm, mint 

a korábbi kiadások esetén, hiszen már annyi döntés van, hogy egyszerűen egy 

ember, ha nem ezzel foglalkozik kizárólag, akkor nem tudja elolvasni, 

könyvbe foglalni, úgyhogy most már szerzőtárssal dolgozom, feltárva az 

                                                      
54 Lásd az 53-as lábjegyzetet. 
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esetjogot), ami alapján el tudjuk dönteni, hogy van-e esélye az ügyünknek, 

amennyiben az előfeltételek egyáltalán fennállnak. 

Az esetjogi gondolkodás egyúttal azt is jelenti, hogy alapvető hiba, amit 

gyakran elkövetnek a kontinentális jogászok, amilyenek mi is vagyunk, hogy 

tudniillik kvázi megpróbálják meggyőzni a bíróságot arról, hogy az 

Egyezményt a mi érdekünk szerint kell értelmezni. Ez olyan szinten 

nonszensz viselkedés, hogy gyakorlatilag nem is értik, hogy mit kívánunk 

elérni ezzel. Az Emberi Jogi Bíróság az egyetlen, amely jogosult az 

Egyezmény értelmezésére. Tehát ha mondjuk a 3. cikk, a „kínzás és megalázó 

bánásmód tilalma” vonatkozásában én elkezdem nekik magyarázni, hogy a 

bíró ,,csúnyán beszélt velem” a tárgyalóteremben, ezért szerintem megalázó 

bánásmódnak voltam kitéve, úgy néznének rám, mintha azt mondtam volna, 

hogy nekik kellene bevásárolni helyettem a hétvégén.  

Amit nekünk látnunk kell, a dolgunk az, hogy megkeressük a mi 

ügyünkhöz a leghasonlatosabb eseteket, akár Ukrajna, akár az Egyesült 

Királyság vagy Málta ellen indult. Annak van jelentősége, hogy elhatárolható-

e az ügy a miénktől jogi szempontból. Az angolok ezt úgy mondják, hogy „to 

distinguish a case”. Tehát a lényeg, hogy el tudom-e határolni a másik ügytől, 

és itt lesz jelentősége annak, hogy el kell felejtenünk a kontinentális 

jogértelmezést, és kifejezetten azt kell néznünk, hogy a releváns szempontok 

alapján, azokat figyelembe véve, a lényeges szempontok megegyeznek-e a 

másik üggyel vagy ügyekkel, amikre hivatkozni akarunk.  

A következő, amiről még beszélni kívántam, az emberi jogi irodalom. 

Meglehetősen széleskörű emberi jogi irodalom áll rendelkezésünkre, 

magyarul megjelent Vincent Berger-nek (egy kiváló francia jogász, aki 

munkatársam volt a Bíróságnál), egy francia nyelvű könyve, amit lefordítottak 
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magyarra.55 Igazából akkor, amikor ez megjelent, lassan húsz éve, a 

legfontosabb kétszáz ügyet nagyon jól értelmezve tartalmazta. Ami egy 

nagyon fontos segédanyag, de az Egyezményben megtalálni azt a döntést, 

amelyik a mi ügyünkkel a leghasonlatosabb, önmagában nyilván nem elég. 

Tehát a lényeg, hogy lehet külföldi szakirodalmat is igénybe venni, nagyon 

magas színvonalú angol és német nyelvű könyvek is születtek. Ha valaki 

megnézi, az enyém az már több éve jelent meg, és azért az elmúlt pár évben 

is értelemszerűen születtek lényeges döntések, tehát ha valaki még azon felül 

keres döntéseket, akkor ezt így szintetizálva csak szakkönyvekben találja meg. 

Az Emberi Jogi Bíróságnak a sok tízezer döntése között, amely darabonként 

átlagban olyan 20-30 oldal, nem kell ragoznom, hogy senki nem fogja 

kicsemegézni magának. Viszont ha már tudjuk, hogy mit keresünk, akkor a 

HUDOC egy nagyon ügyfélbarát keresési rendszer, tudunk pl. tárgyszóra is 

keresni, vagy emberi jogi egyezményi cikkre is. De hiába keresünk emberi 

jogi egyezményi cikkre, hiszen például a 6. cikk, ami „a tisztességes eljárás 

jogát” tartalmazza, önmagában olyan tízezres nagyságrendű döntést foglal 

magába. De még hogyha tárgyszóra keresünk, akkor se feltétlenül fogjuk 

egykönnyen megtalálni a bennünket leginkább érdeklő döntést, a 

szakirodalomnak inkább ezért van jelentősége.  

 

3. Az EJEB előtti eljárások a gyakorlatban 

 

Térjünk most rá a bírósági eljárás módjára, vagyis, arra, hogyan is működik a 

Bíróság, és ennek lesz majd az is a része, hogy mik azok az 

elfogadhatatlansági okok, amelyeket a Bíróság figyelembe vesz. Az eljárás 

kezdeményezéséről említettem, hogy interneten letöltjük a kérelmező űrlapot, 

kitöltjük, és elküldjük Strasbourgba. Van úgynevezett sürgősségi eljárás, tehát 

                                                      
55 A hivatkozott könyv: Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata. 

Budapest: HVG-ORAC. 1999. 



Dr. Grád András: A siker reményében - A jogérvényesítés szabályai és lehetőségei 

az Emberi Jogok Európai Bíróságán  

87 

ha valakit azonnali veszély fenyeget, például kitoloncolás az adott országból, 

akkor tudunk kérni úgynevezett sürgősségi eljárást, de ez inkább kivétel. Ha 

beadtuk a kérelmet, és valami nem kerek, akkor a hivataltól fogunk kapni egy 

választ. Ezt célszerű megszívlelni. Hogyha a kérelmező űrlapot jól töltöttük 

ki, és nagyjából minden rendben van, akkor a hivataltól csak egy olyan 

visszajelzést fogunk kapni, hogy a kérelmünket regisztrálták. Ez senkit ne 

tévesszen meg, mert ilyenkor szokták az ügyvédek féltéglával döngetni a 

mellüket, hogy kérelmük Strasbourgban meghallgatásra talált. Ha valaki 

kitölti a kérelmezői űrlapot, és közben arról panaszkodik, hogy az esőerdők 

pusztulnak, és emiatt az ő papírja a boltban többe került, akkor is kérelemként 

regisztrálni fogják, legfeljebb fog kapni pár hónap múlva egy pár soros 

elutasító blankettaüzenetet. Tehát önmagában az, hogy kérelemként 

regisztráltak valamit, ez nem jelent semmiféle iránymutatást az eljárás 

sikerességét illetően. Mindössze annyit jelent, hogy sikerült a kérelmező 

űrlapot megfelelően kitölteni. Hogyha már ebben a stádiumban kapunk egy 

olyan választ a Bíróság hivatalától, hogy ilyen vagy olyan dolog miatt a 

beadott kérelmünk aggályosnak tűnik, akkor ezt célszerű megszívlelni, mert 

százból százszor jót mondanak. Úgy értve jót mondanak, hogy ha azt említik, 

hogy a kérelmünk valamilyen kritériumnak nem felel meg egyértelműen, 

világítsuk meg pontosabban, vagy megfelelünk ennek vagy annak a 

követelménynek, miközben ennek láthatólag nem felelünk meg, akkor az 

ügyet bátran elfelejthetjük, a postabélyeg is kidobott pénz, amit arra költünk, 

hogy válaszoljunk a hivatal levelére. Tehát a hivatal válaszát célszerű 

megszívlelni.  

Az űrlapot magyarul is ki lehet tölteni, ezt nyomatékosan 

hangsúlyozom, nem véletlenül van magyar nyelvű tájékoztató. Elvben 

kitölthetjük, ha akarjuk angolul vagy franciául is, de mindenkit óva intek attól, 
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hogy az esetleg általa nem kifejezetten jól beszélt nyelvet használja, mert ez 

mindenféle kínos félreértésekre ad alkalmat.  

Ha kitöltöttük, beadtuk, elfogadták, itt jön akkor az, hogy egyesbíróhoz 

kerül, vagy az egyesbíró eleve a kamarához továbbítja. Mindenesetre fontos, 

hogy azt is értsük, hogy a kamara a döntés előkészítésének stádiumában 

mindenféleképpen elküldi a kérelmünket az érintett tagállamnak. Ezt úgy 

hívják, hogy „to communicate the case”. Tehát elküldik az érintett 

tagállamnak, hogy tegye meg az észrevételeit, ilyenkor kérdéseket is intéznek 

hozzá, és ezek azért már eléggé érzékeny kérdések. Tehát például megsértette-

e Magyarország az érintett ember jogát azzal, hogy: … és akkor ott a 

kettőspont után azok a dolgok következnek, amikről lehet sejteni, hogy ezek 

érdemi problémák. Ezért nem utasították már el eleve a kérelmünket, mert 

érdemi problémát tartalmazott. A kamara ilyenkor a döntés előtt még az 

előkészítés során mindenképpen felhívja az érintett tagállamot érdemi 

észrevételek megtételére, és erre mi pedig válasz-észrevételeket 

fogalmazhatunk meg, amiket már mindenképpen angolul vagy franciául is 

meg kell tennünk. Innentől, a kamara által történő érdemi vizsgálattól jön az, 

amit említettem, hogy már angolul vagy franciául zajlanak az események. 

Tehát már az ő nyelvükön, angolul vagy franciául kell majd leveleznünk, más 

kérdés, hogy ha magyarul is leírjuk mindezt a döntés megkönnyítése 

érdekében, de nem mellőzhető az angol vagy a francia nyelv használata.  

Visszatérve az előkészítésére, a döntés előtt a kamara felhívhat minket 

további bizonyíték csatolására. Nagyon ritka, hogy az államot hívja fel, csak 

abban az esetben tudunk ilyen kérelemmel élni – ahogy a hazai polgári 

perrendtartás alapján is a bizonyítási teher megfordítható – amikor például az 

ellenfélnek kell bizonyos iratokat becsatolni. Ez itt is kivétel, az Emberi Jogi 

Bíróság csak akkor hívja fel az államot dokumentumok csatolására, ha tényleg 

bizonyított, hogy mi ahhoz amúgy semmi módon nem tudunk hozzáférni.  
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Ha megvolt ez a döntés-előkészítési stádium, megvoltak az 

észrevételek, megvoltak az ellenészrevételek, akkor a kamara döntést fog 

hozni. A döntésről azt kell tudnunk, hogy az az ügy végén van, tehát egy 

döntésnek olyan a felépítése, hogy: 

 

a) az elején található a személyi rész, vagyis hogy kik adták be, kik 

képviselték őket, 

b) utána van egy tényállás rész, tehát leírják részletesen az ügynek a 

tényállását, ez a „facts part”, 

c) ezt követően leírják az alkalmazott jogot, tehát a nemzeti hatóságok 

által alkalmazott nemzeti jogot részletesen ismertetik, mind angolul, 

mind az adott tagállam nyelvén, esetünkben magyarul, szó szerint 

idézve, 

d) ezután jön a jogi része, a „law part”, ahol a bíróság igazából 

megmagyarázza, hogy az ő álláspontja szerint miért vagy miért nem 

történt egyezménysértés,  

e) a legvégén található, hogy ezen okok miatt a bíróság az alábbi módon 

döntött.  

 

Tehát ha az ember egy húszoldalas ítéletből csak a lényegre kíváncsi, akkor a 

legvégére lapozzon, de még a concurring, vagy discenting opinions, a 

párhuzamos, vagy külön vélemények rész elé. Ott van abban a pár sorban, 

hogy ezek miatt a megfontolások miatt úgy döntöttünk, hogy Magyarország 

megsértette az Emberi Jogi Egyezmény 6. cikk (1) bekezdését, ezért kötelezi 

a bíróság Magyarországot, hogy fizessen meg a kérelmező részére mondjuk 

6.000 euró kártérítést annak kamataival együtt. Tehát ez az alig pár sor a 

lényeg a végén, azzal érdemes kezdeni, ha csak a lényegre vagyunk 

kíváncsiak, ha viszont az ügyre érdemben, akkor pedig értelemszerűen a 
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„facts part”-ot meg a „law part”-ot, tehát a tényállást és a döntést is célszerű 

elolvasni, ami nem kevés oldal és nem akármilyen módon van 

megfogalmazva. Erre szoktam mondani, ahogy a magyar nyelv gazdag, az 

angol is az, tehát lehet azt is mondani, hogy „I can’t write to you now”, de 

lehet azt is mondani, hogy „For the time being I am not in the position to carry 

on correspondence with you”. Vagyis lehet úgy is fogalmazni, hogy „Most 

nem tudok írni Önnek.”, de úgy is, hogy „Jelen pillanatban nem vagyok abban 

a helyzetben, hogy érdemi levelezést folytathassak Önnel.” Mint sejthetjük, 

ők inkább az utóbbi stílusban írnak, erre fel kell készülni. 

Fontos még, hogy szót ejtsünk a békés megállapodásról, ez a „friendly 

settlement”. Nem véletlen mondom ezeket a szavakat egyébként angolul is, 

arról van szó, hogy jó, ha ezeket tudjuk angolul, mert így jelenik meg az 

esetjogban. Tehát a békés megállapodás, a „friendly settlement”, amit 

magyarul lehet akár egyezségnek is lefordítani. A lényege, hogy a tagállam és 

a kérelmező a bíróság kezdeményezésére valamilyen módon megállapodnak 

egymással. Ilyenkor ugyanis választhatják azt a megoldást, hogy az állam azt 

mondja, hogy ő nem vonja kétségbe a jogsértés tényét, és felajánl a 

kérelmezőnek x ezer euro kártérítést. Ezt a bíróság szokta kezdeményezni, 

ezért az összeg tekintetében én mindenkit arra szoktam buzdítani, hogy 

fogadjuk el, mert sok éves tapasztalás, hogy ha a bíróság javasolt 6000 euro 

kártérítést, és az állam elfogadta, és felajánlotta a kérelmezőnek, ezek után, ha 

mi azt mondjuk, hogy nem fogadjuk el, mert mi kilencezret kérünk, akkor 

nagy valószínűleg négyet vagy ötöt fogunk kapni a végén. A tapasztalás tehát 

azt mutatja, hogy a békés megállapodás el nem fogadása nem szokott anyagi 

hasznot eredményezni. 

Amiről szeretnék még beszélni, az az úgynevezett „pilot case”, aminek 

nincs igazán magyar fordítása. Iránymutató döntés talán. A próbaper nem ezt 

jelenti, de mégis leginkább ez áll a magyar jogban a legközelebb hozzá. Az a 

lényege, hogy sok hasonló ügy jelent meg, tehát több száz hasonló ügyet adtak 
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be. Magyarországról konkrét példa a nyugdíjakkal kapcsolatban beadott 

kérelmek, amikor egyesek nem kapták meg a nyugdíjukat, arra tekintettel, 

hogy közszférában dolgoztak a nyugdíjazásukat követően, és emiatt 

szüneteltették a nyugdíjuk folyósítását. Sok száz ilyen kérelem érkezett be. Az 

egyik ügytípusban már született döntés, a másik ügytípusban még nem, de a 

lényeg, hogy ilyenkor a Bíróság hajlamos egyet vagy kettőt kiválasztani ezek 

közül, azokban döntést hoz, és utána az összes többit ennek a mentén már 

átzúdítja. Akár elmarasztalás, akár nem elmarasztalás, a több száz ügy az már 

utána, mint egy ilyen zsilipen, átzúdul a Bíróságon, merthogy innentől már 

van egy olyan előkép, egy olyan eseti döntés, amit az összes többi, akár 

többszáz ügyben fel fognak idézni hivatkozásképpen.  

Még fontos megemlíteni az eljárások időtartalmát. A strasbourgi 

eljárást jobb esetben években, rosszabb esetben olimpiákban számolják. Tehát 

ez nem az a gyors lefutású történet, hogy ma beadok egy kérelmet, és abban 

jövő héten döntés fog születni. Arra számítani kell, hogy egy-két éven belül 

nem nagyon fogunk döntést kapni. Kivétel, hogy ha könnyen, gyorsan 

kiszórták az ügyünket, de aligha erre a megoldásra várunk. Tehát akkor fog 

csak ennél rövidebb idő alatt véget érni az ügy, ha olyan szinten alaptalan, 

hogy gyorsított eljárásban elutasítják.  

 

4. Az elfogadhatósági kritériumok 

 

Most pedig nézzük azt a részt, ami sok szempontból az előadásnak a lényege, 

hogy mik azok a konkrét feltételek, amiknek eleget kell tegyen egy kérelem 

ahhoz, hogy Strasbourgban egyáltalán érdemben foglalkozhassanak vele. 

Összesen hét lesz, abban a sorrendben, ahogy a Bíróság is nézi ezeket. Az első 

ilyen a tárgyi okból való összeférhetetlenség.  
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4.1 - Tárgyi okból való összeférhetetlenség  

 

Valóban az a policy, hogy amit lehet, azt ki kell szórni. Iszonyatos ügyteher 

hárul a Bíróságra, tényleg zsákszámra érkeznek a kérelmek, mind a hivatal 

munkatársai, mind a bírák általában arra játszanak, hogy amit ki lehet szórni 

valamilyen ürüggyel, azt ki is szórják. Akik Önök közül Magyarországon 

jogászkodnak, azok tudják, hogy ma Magyarországon a bíróság miként 

működik, hogyha valamit el lehet utasítani idézés kibocsátása nélkül, akkor 

biztos, hogy a bíróság idézés kibocsátása nélkül el fogja utasítani, sokszor még 

akkor is, ha igazából nem is állnak fenn ezek a feltételek. Magyarországon 

voltam bíró, tíz évet dolgoztam az igazságszolgáltatásban, szóval tudom, hogy 

miről beszélek.  

Strasbourgban hasonló módon arra játszanak, hogy megnézzék ezeket 

a feltételeket, amelyek között az első a tárgyi okból való összeférhetetlenség, 

és hogyha bármelyik mentén az ügyet elfogadhatatlanná lehet minősíteni 

(inadmissible), akkor ők ezt az ügyet teljes bizonyossággal elfogadhatatlannak 

is fogják minősíteni. Tehát nagyon ügyelnünk kell arra, hogy ezen az első 

szűrőn átmenjünk. Azt szokták mondani, hogy a hadifogságba esésnek az első 

három perce a legveszélyesebb, akkor lövik az embert szitává ahelyett, hogy 

foglyul ejtenék. Tehát hogyha az első három percet túléltük, nem lőttek szitává 

minket és elfogtak, akkor már egész jó esélyünk van arra, hogy túléljük a 

hadifogságot. Itt az első három percben lövik szitává a kérelmünket, ha 

legkisebb támadási felületet is hagyunk.  

Nézzük, mit jelent ez az általam említett tárgyi okból 

összeférhetetlenség. Ez a „ratione materiae”, ahogy az Emberi Jogi Bíróság 

fogalmaz, tehát „inadmissible ratione materiae”, és ez azt jelenti, hogy csak 

azzal kapcsolatban lehet az Emberi Jogi Bírósághoz fordulni, ami benne van 

az Egyezményben. Az Egyezményben ott vannak ezek a szabályok, hogy tilos 

a kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód példának okáért. Ezután 
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hogyha olyasmire hivatkozunk kérelemként, ami az evidencia szintjén ebbe 

nem tartozik bele, és más cikkébe se az Egyezménynek, akkor erre való 

hivatkozással azon nyomban el fogják utasítani a beadványunkat. Tehát 

hogyha mi olyasmit akarunk kérelmezni, hogy nincs munkahelyünk, a híd 

alatt alszunk, nincs mit ennünk, ezek látszólag nagyon nyomatékos emberi 

jogsértések. Egyetlen apró, de nem mellőzhető probléma van vele 

kapcsolatban, hogy az Egyezmény nem biztosít jogot a munkához, nem 

biztosít jogot a lakáshoz, nem biztosít jogot a megfelelő táplálékhoz, tehát az, 

hogy mi szegényesen étkezünk, vagy a híd alatt alszunk, nincs munkánk, ezt 

sajnos tudomásul kell vennünk, hogy „inadmissible ratione materiae” 

kérelem lenne. Vagyis ami az Egyezményben nincs benne, azzal nem tud a 

bíróság foglalkozni. Viszont ha ugyanezt a hajléktalant bántalmazzák, amiért 

nem vonult be a hajléktalanszállóra, abban a pillanatban ebből egy embertelen, 

megalázó bánásmód következik, és az Egyezmény 3. cikke alapján eséllyel 

lehet fordulni Magyarország ellen a Bírósághoz. Tehát itt kell látnunk, mit 

jelent a „to distinguish a case”, amit korábban említettem, vagyis, hogy 

megkülönböztetni egy ügyet. Látnunk kell, hogy az különbséget jelenthet, 

hogy bántalmazták a hajléktalant, vagy önmagában hajléktalan. Ha 

bántalmazták, akkor már van egy esélyes ügyünk. De önmagában azzal, hogy 

hajléktalan, sajnos nem tudunk az Emberi Jogi Bírósághoz fordulni.  

 

4.2 - Személyi okból való összeférhetetlenség 

 

A következő ilyen ok a személyi okból való összeférhetetlenség, vagyis az 

„inadmissible ratione personae”. Ennek két alapvető vállfaja van: az egyik, 

hogy nem a jogosulttól származik a kérelem, a másik, ha nem megfelelő 

szervek eljárására hivatkozik az illető.  
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4.2.1 - Nem jogosult személytől származó kérelem 

 

A nem jogosult által indított ügy azt jelenti nagyon leegyszerűsítve, hogy csak 

bármely természetes személy vagy nem kormányzati szervezet fordulhat 

egyezménysértésre hivatkozással Strasbourghoz. Bármilyen természetes 

személy, amiben az van, hogy nem kell magyar állampolgárnak lennie, mint 

ahogy Szlovákiában se kell szlováknak lenni, tehát magyar állampolgár, 

izlandi, szíriai állampolgár, vagy ad absurdum hontalan is fordulhat 

Szlovákia, Magyarország, vagy bármely más tagállam ellen kérelemmel az 

Emberi Jogi Bírósághoz. Viszont csak magánszemély vagy nem kormányzati 

szervezet lehet. Tehát egy önkormányzat, egy minisztériumi főosztály stb. 

nem fordulhat az Emberi Jogi Bírósághoz. Fontos azt is látnunk, hogy nincs 

úgynevezett actio popularis, biztos tudjuk mit jelent, tehát nem lehet általában 

taxisofőrök, nyugdíjasok, homoszexuálisok stb. nevében az Emberi Jogi 

Bírósághoz fordulni. Fontos, hogy az illetőnek személyében kell érintettnek 

lennie. Tehát ő kell, hogy legyen az áldozat, a victim, szemben a no victim 

case-el, ami az azt jelenti, hogy az illető nem volt áldozat. Na, most ez nem 

feltétlenül triviális. Tehát az Asociación de Aviadores v. Spanyolország 

ügynél,56 azért kellett elutasítani a kérelmet, mert az egykori köztársasági 

hadsereg pilótái helyett, ez az ominózus ─ őket tömörítő ─ szervezet fordult az 

Emberi Jogi Bírósághoz. Ezek a volt pilóták létrehoztak egy szervezetet, és a 

szervezet lépett fel kérelmezőként. Igen ám, de a sérelem az volt, hogy a 

pilóták nem kaptak nyugdíjat a Franco-rendszer rendelete folytán, nem pedig 

a szervezet. A szervezetnek nem volt nyugdíjjogosultsága elvben sem, ezért 

az ő kérelmét el kellett utasítani, tehát csak a pilóták maguk fordulhattak volna 

az Emberi Jogi Bírósághoz kérelemmel, mivel ők voltak az áldozatok. Ez 

fordítva is igaz, tehát ha szervezet az áldozat, mondjuk egy részvénytársaság, 

                                                      
56 Lásd: Asociación de Aviadores de la Republica, Mata et al. v. Spanyolország ügy. Emberi Jogok 

Európai Bírósága, 1985. március 11-ei ítélete. 
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de nem a részvénytársaság a kérelmező, hanem a részvényesek, akik nem 

áldozatok ilyen tekintetben, akkor el fogják utasítani a kérelmüket. Ennek 

láthatólag megvan a csínyja-bínyja. Nyilván nem fogunk tudni minden egyes 

apró részletére ezeknek az okoknak kitérni.  

A lényeghez visszatérve, a kérelmezőnek áldozatnak kell lenni, emiatt 

külön érdekes, hogy az illető valóban áldozat-e? Nem elegendő, hogy őt érte 

a jogsérelem valóban, az is fontos, hogy ennek a jogsérelemnek nem történt 

meg megfelelő módon az adott államban az orvoslása. Tehát mondjuk, ha 

valakit elítéltek elsőfokon, de másodfokon felmentették, akkor az illető nem 

lesz áldozat. Más kérdés, hogy ennek vannak olyan aspektusai, hogy például 

előzetes fogvatartásban volt az elsőfokú eljárás ideje alatt, és ezért semmilyen 

kárpótlásban, kártérítésben nem részesült, ez esetben lehet, hogy ő mégis 

áldozatnak minősül. De ekkor másban volt áldozat, nem egy jogellenes 

elítélésben, hanem a fogvatartás miatti kártalanítás hiányában. Tehát tisztán 

látnunk kell, hogy ez egy meglehetősen bonyolult rendszer, már az is, hogy ki 

az, aki egyáltalán áldozatnak fog minősülni. Például ha valakinek valamilyen 

jogsértő módon folyt ugyan az eljárása az elsőfokon, de másodfokon pont erre 

való hivatkozással lecsökkentették a büntetését, akkor ő már nem fog 

áldozatnak minősülni, erre is van konkrét eseti döntés. Másik oldalról viszont, 

hogyha nem is vált igazából a szó szűk értelmében áldozattá valamely 

jogsértésnek, tehát példának okáért hosszan fenyegette a kiutasítás, de végül 

nem utasította ki az adott tagállam, akkor ennek ellenére minősülhet 

áldozatnak, pusztán azon az alapon, hogy számára egy komoly pszichés 

megterhelést jelentett, hogy hónapokig, évekig Damoklész kardjaként ott 

lebegett a feje fölött a bármelyik napon történő kiutasítás veszélye. Ez 

láthatólag egy picit bonyolultabb, hogy ki az áldozat, ki a nem áldozat, azért 

hivatkozom jobb ötlet és idő híján a könyvre.  
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4.2.2 - Nem megfelelő szervvel szemben indított eljárás 

 

Bármely tagállam szervei által elkövetett jogsértés miatt nyújthatunk be 

panaszt. Probléma akkor keletkezik, amikor nem a megfelelő szervvel 

szemben panaszkodunk. Vegyük péládul, hogy valaki tehénlepénnyel dobálja 

a szomszéd ház falát, ‒ az ötletet nem én találtam ki, konkrét jogeset ‒ és a 

gazda kénytelen ezt slaggal lemosni ugyanúgy minden nap, ezért egy idő után 

elkezdenek vizesedni a falai. Ezzel kapcsolatban élt kérelemmel Strasbourg 

felé. Igen ám, de nem az állam vagy valamelyik szerve dobálta tehénlepénnyel 

a ház falát, hanem egy magánszemély. Így az állam felelőssége nem tudott 

felvetődni. Az állam felelősségét, csak a közhatalmi szerveinek a 

tevékenysége veti fel. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy csak akkor tudunk 

eséllyel panaszt benyújtani Strasbourgban, ha az adott tagállam valamelyik 

közhatalmi szerve követi el, vagy tűri el a jogsértést. Ha mi nem is indítottunk 

pert az elövető magánszeméllyel szemben, és nem fordultunk adott esetben 

birtokvédelemért a jegyzőhöz, vagy nem indítottunk közvetlenül polgári pert, 

ha nem fordultunk semmilyen közhatalmi szervhez, a magyar államnak elvben 

sem volt lehetősége reparálni, de főleg felelősség nem terheli őt azért, hogy 

egy magánszemély tehénlepénnyel dobálta a ház falát. Ha viszont olyan 

jogsérelem ért, hogy egy hivatalos személy bántalmazott bennünket az éppen 

nála levő gumibotjával, mi a rendőrséghez fordultunk a hivatalos személy által 

elkövetett bántalmazás miatt, és az ezzel kapcsolatos feljelentésünket nem 

vizsgálják ki érdemben, vagy kivizsgálják ugyan, de azon túl nem 

foglalkoznak vele, tehát nem marasztalják el a bántalmazó hivatalos személyt, 

akkor már a magyar állam természetszerűleg felelőssé válik.  

Fontos azt is látnunk, hogy a nemtevés is ugyanúgy alapja lehet az 

Emberi Jogi Egyezmény megsértésének. Tehát nem csak tevőleges 

magatartással lehet megsérteni az Egyezményt, hanem úgy is, hogy az illető 

állam hatósága nem tesz semmit. Például ha nem vizsgálja ki az ügyünket. 
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Vagy mondok egy más tipikus esetet. A Hokkanen v. Finnország ügy alapja 

az volt,57 hogy a Hokkanen nevű férfinak volt egy házassága, a felesége 

öngyilkos lett, és ezt követően ez az ember a gyereket odaadta a feleség 

szüleinek átmenetileg, míg ő újrastrukturálja az életét a váratlan tragédiát 

követően. Addig is a gyerek valahol felügyelet alatt legyen, amíg ő szervezi a 

temetést. Csakhogy a nagyszülők nem akarták visszaadni a gyereket ezt 

követően. A finn hatóságok gyakorlatilag éveken keresztül ezt eltűrték, tehát 

a bírósági eljárásokban született döntéseket a nagyszülők rendre szabotálták. 

Születtek döntések, csak éppen semmi nem történt ezeknek a végrehajtása 

érdekében, és Finnországot pontosan a jogsértés során tanúsított passzivitása 

miatt marasztalták el. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem a finn kormány 

tartotta vissza az illetőtől a saját gyermekét, hanem a nagyszülők, de a finn 

hatóságok érdemben nem tettek semmit azzal kapcsolatban, hogy hatékonyan 

érvényt szerezzenek a saját határozataiknak. Nem elég, hogy egy adott 

tagállam eljár, döntést hoz, de ha akár csak nem hajtatja végre ezeket a 

döntéseket, az önmagában is alkalmas az Emberi Jogi Egyezmény 

megsértésére. Tehát éppúgy nemtevéssel is el lehet ezt érni. Vagyis amikor 

azt mondom, hogy valamelyik közhatalmi szervnek involválódnia kell az 

ügyben, akkor ezt úgy értem, hogy akár pozitív vagy akár negatív irányban, 

de valahol a felelőssége fel kell merüljön. 

Az sem magától értetődő, hogy ki minősül közhatalmi szervnek. Mert 

mondjuk a Magyar Ügyvédi Kamara nem minősül annak. Ennek ellenére az 

ügyvédeknek az ügyvédi tevékenységtől való eltiltásával kapcsolatban 

közhatalmi funkciót gyakorol. Tehát konkrétan az ügyvédi kamara eltilthat 

valakit az ügyvédi hivatás gyakorlásától, ami viszont már az Emberi Jogi 

Egyezmény és annak megsértése szempontjából úgy minősül, mintha ő egy 

                                                      
57 Lásd: Hokkanen v. Finnország ügy. Emberi Jogok Európai Bírósága. 1994. szeptember 23-ai 

ítélete. 
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közhatalmi szerv lett volna. Nem az érdekli az Emberi Jogi Bíróságot, hogy a 

nemzeti jogban tapasztalható klasszifikáció során valamelyik szerv 

közhatalminak minősül-e. Az a lényeg, hogy milyen funkciót gyakorol 

ténylegesen. Ha közhatalmi funkciót gyakorolt, akkor innentől közhatalmi 

szervként járt el és irreleváns, hogy ő „hivatalosan” az-e vagy sem.  

 

4.3 - Időbeli összeférhetetlenség 

 

Nézzük a következő ilyen összeférhetetlenségi okot, az időbeli 

összeférhetetlenség esetét. Erről azért nem fogunk sok szót ejteni, mert olyan 

nagyon régen ratifikáltuk az egyezményt, hogy az, hogy a ratifikációt 

megelőzően keletkezett jogsértés miatt kellene ma eljárnia bárki ügyében 

elvben is, szinte nem fordulhat elő. Tehát a lényeg az, hogy a ratifikációt 

követő jogsértések miatt lehet elvben is csak az Emberi Jogi Bíróság ellen 

fordulni, ez a „ratione temporis” ügy. Ez ma már nagyon ritkán fordul elő, de 

bármely tagállammal szemben csak az általa történt ratifikációt követő 

jogsértésekért lehet fellépni.  

Ennek inkább a kiegészítő jegyzőkönyvek körében van jelentősége. A 

12. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke például a diszkrimináció tilalmát rögzíti. 

Nem tudom az ötvenhárom tagállam melyike mikor ratifikálta a 12. kiegészítő 

jegyzőkönyvet, de egy biztos, az adott tagállam ellen csak az azt követő 

jogsértések miatt lehet fordulni a Bírósághoz, hogy ezt az ominózus 12. 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét a tagállam ratifikálta. Korábban keletkezett 

a 14. cikk, ami arról szól, hogy az egyezményben biztosított jogokat 

mindenféle nemre, színre, fajra, stb. tekintettel diszkrimináció nélkül kell 

biztosítani a tagállamoknak. De a 12. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke úgy 

szól, hogy törvényben biztosított jogok élvezetét kell diszkriminációtól 

mentesen biztosítani, és a törvényt ők tágabban értelmezik. Tehát az angolban 

a law nem egyenlő azzal, ami a mi klasszifikációnk szerint hivatalosan 
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„törvény”. Gyakorlatilag egy önkormányzati rendelet is beletartozik ebbe a 

„törvény” kategóriába az Emberi Jogi Bíróság értelmezésében. Gyakorlatilag 

bármelyik erga omnes jogszabály ide tartozik. Sőt, nem feltétlenül kell még 

erga omnes-nak sem lennie, elég ha az áldozat szempontjából rá nézve 

kötelező érvényű a jogszabály. Ilyen alapon lehet hivatkozni rá, és a 12. 

kiegészítő jegyzőkönyv ezeknek a jogszabályoknak a bármiféle 

megkülönböztetés nélküli érvényesítését írja elő. Tehát bármely román, 

szlovák, ukrán jogszabályt bármiféle, így például nemre, fajra, nemzetiségre 

tekintet nélkül egyformán kell alkalmazni. Ennek már van jelentősége, 

egyedül ezért beszélek a „ratione temporis” ügyekről, mert a 12. kiegészítő 

jegyzőkönyv nem olyan régen született, alig pár éve. Még olyan nagyon nagy 

joggyakorlata sincs, hozzáteszem.  

Fontos, hogy ha például hatósági eljárásokra kerül sor ezzel 

kapcsolatban, tehát tételezzük fel, hogy valakit a magyar nemzethez való 

tartozása miatt diszkrimináció ért, és emiatt mondjuk az ukrán vagy a szlovák 

hatóságokhoz fordult, az utolsó érdemi döntés már behozza az Egyezmény 

hatálya alá az ügyet. Tehát lehetséges, hogy maga az effektív jogsértés – 

például nem szolgálták ki a kocsmában, mert magyar volt – korábban történt, 

mint a kiegészítő jegyzőkönyv ratifikációja, de ha a hatósági eljárásban az 

utolsó érdemi bírósági döntés, amely ezzel volt kapcsolatos, már a ratifikációt 

követően született, akkor „ratione temporis” alapon már nem lehet elutasítani 

ezt a kérelmet. Majd látni fogjuk, hogy mi az az utolsó érdemi jogorvoslat.  

 

4.4 - A hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése 

 

Nézzük a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítésének a kérdését. Nagyon 

fontos, hogy csak akkor tudunk Strasbourghoz fordulni, ha az összes érdemi 

hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítettük. Egyáltalán nem mindig triviális, 
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hogy mi minősül érdemi jogorvoslatnak. Azért mondom ennyire 

nyomatékosan, mert gyakran buknak el magyar ügyek úgy, hogy valakinek 

lenne egy esélyes ügye, mondjuk kizárt bíró vett részt az eljárásban, de ezt 

valaki nem ott kezdi el, már az elsőfokú vagy a másodfokú eljárásban 

sérelmezni, hanem csak Strasbourgban hivatkozik erre. Ez ugyanis azt jelenti, 

hogy az illető nem merítette ki a hazai jogorvoslati lehetőségéket, mert az 

adott problémával kapcsolatban nem fordult a nemzeti hatóságokhoz, és így 

nyújtotta be a kérelmét Strasbourghoz. Tehát csak azzal tudunk a Bírósághoz 

fordulni, amit az eljárás során, az első pillanattól, amikor erre lehetőségünk 

nyílt, sérelmeztünk. Azt hiszem Tolsztoj mondta, hogy ha az első felvonásban 

egy puska lóg a falon, annak legkésőbb a harmadik felvonásban el kell sülnie. 

Tekintsük úgy a mi szempontunkból, hogy a harmadik felvonásban csak úgy 

tud elsülni ez a puska, ha már az első felvonásban is ott lógott a falon. Tehát 

mindvégig hivatkoznunk kell a sérelemre, és okszerűen, mert hogyha nem 

okszerűen merítettük ki a jogorvoslatainkat, például elkéstünk a határidővel, 

akkor a kérelemnek is vége. Ha tizenöt nap állt rendelkezésre a fellebbezésre, 

de a tizenhetedik napon adtuk be, akkor elkéstünk. Tehát az adott állam 

jogszabályaival összhangban, okszerűen kell a jogorvoslatokat kimerítenünk.  

Azt is látnunk kell, hogy akkor minősül egy jogorvoslat érdeminek, ha 

alkalmas rá, hogy megváltoztassa vagy hatályon kívül helyezze azt a döntést, 

amit mi aktuálisan sérelmezünk. Én az életkoromból fakadóan még 

emlékszem rá, amikor a Kádár-titkársághoz, meg a Népszabadsághoz 

fordultak az emberek, mint kvázi jogorvoslati szervhez, de a Népszabadság és 

a Kádár-titkárság nem tudta megváltoztatni a bírósági határozatokat. Ez eleve 

nem minősült érdemi jogorvoslatnak. Tehát érdemi jogorvoslat csak az, ami 

alkalmas arra, hogy megváltoztassa vagy hatályon kívül helyezze a 

sérelmezett határozatokat. Más, ha csak diszkrecionális jogköre van, tehát egy 

mérlegelési helyzetben van az illető, egyáltalán nem köteles érdemben 

foglalkozni vele. Nem azt jelenti, hogy kötelező hatályon kívül helyeznie, 
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vagy kötelező megváltoztatnia, hanem, hogy kötelező érdemben foglalkoznia 

vele, és e tekintetben az adott szervnek erre lehet, hogy diszkrecionális joga 

van. Gondoljunk csak az olyan huszadik századi helyzetekre, amikor a 

Legfelsőbb Bíróság előtt még létezett a törvényességi óvás. Ez azt jelentette, 

hogy be lehettet nyújtani egy törvényességi óvás iránti kérelmet a Legfelsőbb 

Bíróság elnökéhez, vagy a legfőbb ügyészhez, akik az ő diszkrecionális 

jogkörükben eldöntötték, hogy emelnek-e törvényességi óvást vagy sem. Az 

ilyen jellegű jogintézmények eleve nem minősülnek hatékony jogorvoslatnak. 

Tehát csak akkor lesz egy jogorvoslat hatékony, ha kötelező annak a 

másodfoknak vagy elutasítani, vagy megváltoztatni, vagy hatályon kívül 

helyezni, vagy helyben hagyni, de legalábbis érdemben dönteni az általunk 

benyújtott jogorvoslatról. Ha nem köteles vele érdemben foglalkozni, akkor 

ezt nem kell kimeríteni, és majd a hat hónapos szabálynál fogjuk látni, hogy 

azért ennek igen nagy a jelentősége. Ha elvesztegetjük az időt egy olyan 

jogorvoslattal, amelyet nem volt kötelező kimeríteni, akkor ezzel igen nagy 

valószínűséggel ki fogunk csúszni a hathónapos határidőből, ami azt jelenti, 

hogy az ügyünkben az utolsó érdemi jogorvoslat kimerítésétől számított hat 

hónap jogvesztő határidő áll rendelkezésünkre az Emberi Jogi Bírósághoz 

fordulásra. Tehát a jogorvoslati lehetőségek kimerítése és a hathónapos 

szabály, mint egy alma két fele tartoznak össze, hiszen anélkül, hogy tudnánk, 

hogy mi az utolsó érdemi jogorvoslat, azt se tudhatjuk, hogy mikor jár le a 

határidő, amit viszont ha túllépünk, akkor az ügynek örökre vége. Tehát 

legyen szó bármilyen súlyos jogsértésről, hat hónap és egy nap után az Emberi 

Jogi Bíróság ezt érdemi vizsgálat nélkül el fogja utasítani.  

Azt is fontos, hogy lássuk, hogy ha nincs érdemi jogorvoslat, és persze 

léteznek olyan dolgok, amiknél bizony nincs ilyen, akkor nincs mit kimeríteni, 

ilyen volt például az a nyugdíjügy, amiről beszéltem. Tehát ilyenkor a 

jogszabály maga idézi elő a sérelmet, vagy a vélt sérelmet, ebből a 
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szempontból mindegy. Megvonták a nyugdíját jogszabálynál fogva azoktól, 

akik a közszférában dolgoztak tovább a nyugdíjas koruk betöltését követően. 

Mivel erre semmiféle érdemi jogorvoslat nem volt, hiszen a jogszabállyal 

szemben nincs jogorvoslat, ez a jogszabály kógens rendelkezése volt. Innentől 

ha valaki azzal vesztegette az időt, hogy még néhány hatósági kört megfutott, 

akkor ezzel örökre kicsúszott a hat hónapból, és nem tudott Strasbourghoz 

fordulni a legcsekélyebb siker esélyével sem. Tehát ha nincs mit kimeríteni, 

akkor nincs mire várni. Bekövetkezett a jogsértés, onnantól hat hónap állt 

rendelkezésre, tehát konkrétan 2014. június 1-től nem kapták meg a 

nyugdíjukat, 2015. január 1. napján az a hat hónap leketyegett.  

Olyan eshetőség is van, hogy elvben létezik jogorvoslat, csak éppen 

tudjuk, hogy tökéletesen kilátástalan. Például volt olyan Alkotmányban 

található szabály, ami a mai Alaptörvényben már nincs benne, hogy ha valakit 

alapvető jogaiban megsértenek, akkor ezzel kapcsolatban bírósághoz 

fordulhat. Csak éppen nem volt olyan, hogy a bíróságon valaha is ilyen ügyben 

marasztaló döntést hoztak volna. De még csak az eljárási szabályok sem 

voltak kimunkálva a régi Alkotmány alapján, az alapvető jogok megsértése 

esetén hogyan lehet az Alkotmány megsértésére hivatkozással bírósághoz 

fordulni. Nem volt se eljárásjoga, se anyagi joga, esetjoga még kevésbé. 

Emlékszem, mikor még én kint dolgoztam, már akkor is felvetődött a magyar 

állam részéről, egy elvetélt kimentési kísérletként, és én, mint Emberi Jogi 

Bíróságon dolgozó ügyintéző írtam a magyar államnak, hogy ez egy nagyon 

jó ötlet, hogy ezt kellett volna kimeríteni a kérelmezőnek, csak azt kértem, 

hogy akkor mutassanak fel ezzel kapcsolatban esetjogot, ami bizonyítja azt, 

hogy ez egy hatékony jogorvoslat. Mert mint tudjuk, csak a hatékony 

jogorvoslatokat kell kimeríteni. Ha tehát lényegében csak elméletben létező 

jogorvoslatról beszélünk, aminek semmiféle esetjoga nincs, mindenki tudja, 

hogy tökéletesen kilátástalan, akkor ezt nem kell kimeríteni. Ez megint a hat 

hónapos szabály miatt nagyon fontos. A fenti ügyben is ez történt, az állam 
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kénytelen volt széttárni a karját, ilyen joggyakorlat – amint ezt én is tudtam – 

persze nem létezett, ezzel tehát nem védekezhetett a jogsértéssel szemben.  

Fontos továbbá, hogy a jogorvoslatokat a belső jogrendnek megfelelő 

módon kell kimeríteni, tehát eljárási hiba nélkül. Nem lehet egy olyan ügyben 

Strasbourghoz fordulni, hogy bármely jogorvoslat kimerítésénél bármilyen 

hibát is elkövettem. És végül fontos látnunk, hogy mely jogorvoslatok azok, 

amelyek tényleg hatékonynak minősülnek. A hazai jogászok számára 

nyilvánvaló, hogy hatékony jogorvoslat bármely közigazgatási jogkörben 

hozott határozattal szembeni jogorvoslat, hatékony az ezzel szembeni 

bírósághoz történő jogorvoslat, feltéve, hogy jogszabálysértésre hivatkozással 

tudom tenni, mert csak a jogsértő jogerős közigazgatási határozattal szemben 

van helye bírósági útnak, tehát ha jogsértésre hivatkozom, akkor a bírósági út 

hatékony. Ugyanígy természetesen hatékony jogorvoslat bármelyik elsőfokú 

polgári per és a másodfokú polgári eljárás, viszont a felülvizsgálati kérelem 

tudjuk, hogy 60 napon belül csak jogszabálysértésre hivatkozással lehetséges. 

Ha nem tudok olyan jogszabálysértést felmutatni, amire tekintettel én 

érdemben a Kúriához tudtam volna fordulni, akkor ez nem fog hatékony 

jogorvoslatnak minősülni. Büntetőügyekben értelemszerűen hatékony a 

fellebbezés, ha a jogszabályban írt feltételei fennállnak, hatékony továbbá a 

Kúriához fordulás felülvizsgálati kérelemmel. Sem polgári jogi, sem 

büntetőperben nem hatékony a perújítás, kivéve, ha a bíróság a perújítást 

elrendeli. Tehát ez egy elég sajátos kérdés. Ha perújítási kérelemmel éltünk, 

és a bíróság elrendeli ennek az érdemben történő tárgyalását, akkor az 

hatékony jogorvoslatnak fog akkor is minősülni, ha a perújítási kérelmünket 

egyébként ítélettel elutasítják. Ha viszont a perújítási kérelmünk eleve 

alkalmatlan lesz az érdemi tárgyalásra, tehát végzéssel érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítják, akkor ez nem minősül hatékony jogorvoslatnak, és lehet, hogy 

közben kicsúsztunk a hat hónapból.  
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4.5 - A hat hónapos szabály 

 

Nézzük a hat hónapos szabályt, amely az előző ponthoz, mint láttuk szervesen 

kapcsolódik. Az utolsó érdemi határozat kézhezvételétől számítjuk, de nem 

feltétlenül az általunk történő kézhezvételtől. Ha tehát jogi képviselővel 

jártunk el, ami az esetek zömében igen valószínű, akkor a jogi képviselő által 

történt kézhezvétellel indul, és ha a jogi képviselőnek nyolc hónap múlva jut 

eszébe, hogy megküldje nekünk a dokumentumot, a jogi képviselőt maximum 

perelhetjük, vagy az ügyvédi kamaránál bepanaszolhatjuk etikai szabály 

megsértése miatt, de a lényeg, hogy az Emberi Jogi Egyezmény alapján történt 

eljárásból örökre ki vagyunk zárva.  

Ha nincs hatékony jogorvoslat, akkor a határidő ennek az állapotnak a 

megszűnésétől indul. Fontos, hogy ha állapotról beszélünk, akkor az állapot 

utolsó napjával indul a hat hónap. Tételezzük fel, hogy én az előző példámból 

a Hokkanen v. Finnország esetből kiindulva, nem tudtam a gyermekemmel a 

kapcsolatot tartani, mert ezt nem tette valaki számomra lehetővé, majd a 

gyámhatóság vagy a bíróság eleget tesz kötelességének, és már tudom tartani 

vele a kapcsolatot. Amikortól tudom újra tartani vele a kapcsolatot, onnan 

indul a hat hónap. Tehát hogyha fennáll egy ilyen jogsértő állapot, a jogsértő 

állapot teljes tartama alatt bármikor, vagy az utolsó napjától számított hat 

hónap alatt tudok kérelemmel élni. Ilyen például az eljárások indokolatlan 

elhúzódása.  

Fontos, hogy az eljárások indokolatlan elhúzódása önmagában egy 

emberi jogi jogsérelem. Mivel Magyarországon hatékony jogorvoslat nincsen 

vele szemben, mindaddig, amíg az eljárás indokolatlanul elhúzódik és az 

utolsó érdemi döntéstől számított hat hónapon belül tudom ezt sérelmezni. 

Lényeges, hogy ilyenkor nem kell feltétlenül kivárni az utolsó döntést, hogyha 

már tizenöt éve tart egy polgári perem, és még elsőfokú döntés sincs, bármikor 

ez alatt a tizenöt év alatt (nyilván a vége felé inkább) tudunk kérelemmel élni, 
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és el fogják marasztalni Magyarországot minden további nélkül. Fontos az is, 

hogy a kérelem érdemének kell hat hónapon belül megérkeznie, tehát a 

kérelmező űrlapot ki kell mindenképpen tölteni, de hogyha nem tudunk 

minden iratot csatolni, attól még be kell adni hat hónapon belül. Legfeljebb 

jelezzük, hogy az összes iratot még nem sikerült benyújtani, és ha majd 

meglesz, akkor még ezeket pótlólag be fogjuk nyújtani, de a kérelem 

érdemének hat hónapon belül mindenképpen ott kell lennie. Velem is 

előfordul, hogy bejön az ügyvédi irodába az ügyfél, és kiderül, hogy három 

nap múlva lejár a hat hónap. Ilyenkor mindenki kiejt mindent a kezéből, 

ráugrunk az ügyre, beküldünk anyagokat a hat hónapos határidőn belül, és ha 

még meg kell szerezni további iratokat, akkor azt majd pótlólag csatolni 

fogjuk, mást nem tudunk csinálni.  

Fontos tudni, hogy az ügyfelek nagyon gyakran hajlamosak arra, hogy 

olyan dolgokat is állapotnak próbáljanak minősíteni, amik nem azok. Tehát ha 

valaki elvesztette a tulajdonát, vagy egy közeli hozzátartozóját stb. az nem egy 

állapot. Tudom én, hogy most is fennáll, most sincs meg a ház, és nem fog 

feltámadni szegény elhunyt közeli hozzátartozójuk, de az esetjog értelmében 

ezek nem minősülnek állapotnak. Ha elvették a házamat, megpróbáltam 

kimeríteni az ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket, tehát például 

kisajátították, kérelmeztem a kárpótlást első fokon, másodfokon, a Kúriához 

is fordultam adott esetben, de az utolsó érdemi döntéstől hat hónapom van 

arra, hogy ezt sérelmezzem.  

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha még nem született meg ez az 

utolsó érdemi döntés, akkor a nem állapotot megvalósító ügyekben (ahol már 

maga az állapot is jogsértő, és nincs vele szemben érdemi jogorvoslat), hanem 

az átlagos ügyekben adunk be kérelmet, ezek ’premature-nak’, tehát idő 

előttinek minősülnek, ha beadjuk Strasbourgba. Mindazonáltal, mindenkinek 

csak azt tudom mondani, hogy ha bizonytalan benne, hogy idő előtti a 
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kérelem, vagy esetleg közben kicsúszik a hat hónapból, kisebb hibát követ el, 

ha benyújtja. Ez esetben ugyanis legfeljebb fog kapni egy elutasító végzést, 

amelyben el fogják utasítani azért, mert az ügy ’premature’, tehát időelőtti, 

viszont be tudja nyújtani újra, amikor már kimerítette azt a jogorvoslatot is, 

amit a jelek szerint ki kellett volna.  

Végezetül, a polgári jogban ismert a közbenső ítélet fogalma. Fontos, 

hogy a közbenső ítélet Strasbourgban nem minősül érdemi döntésnek. Ott, 

hogyha megszületik a végső döntés, akkor indul a hat hónap. De például, ha a 

büntetőügyet a bíróság elkülöníti ügycsoportonként, és külön foglalkozik 

valamelyik ügycsoporttal, és majd csak később a másikkal, akkor annak az 

ügycsoportnak, amelyikkel elsőként foglalkozott, annak a hat hónapja az ott 

hozott utolsó érdemi döntéssel indul, és nem pedig a második ügycsoport 

utolsó érdemi döntésével.  

 

4.6 - Nyilvánvaló megalapozatlanság 

 

Még pár szót a nyilvánvaló megalapozatlanságról. Ez egy gyűjtőnév, melyet 

angolul „manifestly ill-founded”-nak hívnak, jelentheti azt, hogy például több 

elfogadhatatlanság áll fent, pl. az ügy egyszerre „incompatible ratione 

materiae” és ráadásul még a hat hónapos szabályból is kicsúszott az illető. 

Tehát olyasmit sérelmezett, amit eleve nem is lehetett volna, mert nincs benne 

az Egyezményben, ráadásul a hat hónapon is túl van, akkor „manifestly ill-

founded”, vagyis nyilvánvalóan megalapozatlan. De van egy olyan olvasata 

is ennek a nyilvánvaló megalapozatlanságnak, hogy látszólag az Egyezmény 

hatálya alá tartozik valami, tehát például tilos az embertelen, megalázó 

bánásmód, és az illetőnek a hatóság a fejéhez vágta a határozatot. (Most 

szándékosan sarkítok.) Tehát nem a kezébe nyomta, hanem szó szerint a 

fejéhez vágta. Ettől még ez nem fog kínzásnak, vagy embertelen, megalázó 
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bánásmódnak minősülni, más kérdés, hogy ez nyilván nem egy túl kívánatos 

magatartás a hatóságok részéről, de ez a nyilvánvaló megalapozatlanság esete.  

Ilyen még továbbá az úgynevezett negyedfokú jogorvoslat, amikor 

tehát valaki végigjárta az elsőfokot, másodfokot, Kúriát, mindenütt 

elutasították, és akkor azt mondja, hogy „majd én Strasbourgban megkeresem 

az igazamat”. Ez az úgynevezett „fourth instance case”, ahogy ezt ott 

mondják, tehát ez a klasszikus negyedfokú jogorvoslat, amikor nincs semmi, 

ami az Egyezménnyel legtávolabbi értelemben is összefüggene, az illető csak 

próbálkozik, hátha „megtalálja az igazát”.  

 

4.7 - Nem jelentős hátrány 

 

Ez az utolsó, a hetedik elutasítási ok, aminek nincs még igazán kialakult 

gyakorlata, mert egy nemrégiben hatályba lépett kiegészítő jegyzőkönyv 

hozta be a fogalmát. Ez nagyjából a „de minimis non curat praetor” elvet 

takarja, tehát, hogy az Emberi Jogi Bíróságot ne mindenféle jelentéktelen 

üggyel terheljük. Eleve csak akkor lehet erre hivatkozni a bíróság részéről, ha 

a hazai bíróság megfelelően kivizsgálta. Tehát ha a hazai bíróság nem 

vizsgálta ki az ügyet, nem lehet a nem jelentős hátrány alapján elutasítani, és 

akkor sem, ha az Emberi Jogi Egyezményben foglalt jogok tiszteletben tartása 

szempontjából az adott ügy lényeges. Volt egyszer egy olyan eset az Egyesült 

Királyságban, hogy egy férfi tanár egy másik férfi tanár jelenlétében egy 16 

éves diáklány kezére ütött pálcával. Ezért elmarasztalták az Egyesült 

Királyságot, mert látszólag ez ilyen „de minimis non curat praetor” ügy volt, 

de azt mondták, hogy az ügy az Emberi Jogi Egyezményben biztosított jogok 

szempontjából olyan jogsértés volt, hogy ez már nem minimális jogsértés. 
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5.) Kérdések és válaszok 

 

Kérdező (K) 1: Nem vagyok jogász, ezért lehet, hogy naiv a kérdésem, de a 

tegnapi hírekben hallhattuk, hogy a nálunk 25 évre ítélt Magda Marinkó lassan 

szabadul, egy-két év múlva, és jó esélye van arra, hogy az akkori 

Jugoszláviában szintén többszörös gyilkosság miatt rá kimért 40 évet le tudja 

csökkenteni. Most ezért ő némi pénzre akar szert tenni, így beperli a magyar 

börtön rezsimet, mondván, hogy az itt elszenvedett megpróbáltatásokért neki 

valami jár-e? 

 

Előadó (E): A konkrét ügytől függ, hogy ő tud-e Magyarországgal szemben 

eséllyel Strasbourghoz fordulni. Tehát ha ő például arra panaszkodik, hogy a 

cellájában négy négyzetmétert sem ért el a terület, akkor bizony elfogják 

Magyarországot marasztalni. 

 

K1: Tehát jó esélye van? 

 

E: Akkor van jó esélye, ha az „anti-torture committee”(az Európa Tanács 

kínzás elleni bizottsága) ‒ amit mindenki csak „torture committee”-nek hív ‒ 

valamely szabályába ütközik a tagállam magatartása. Ugyanis a bizottság 

vizsgálja időről-időre a börtönöket, és van egy pár szabálya, amit be kell 

tartania a hatóságoknak. Ilyen például, hogy egy elítéltre minimálisan négy 

négyzetméter területnek kell jutnia, ami legyünk őszinték, nem túl nagy, mert 

ebből kettő négyzetméter nagyjából az ágy. Tehát ne gondoljunk táncterekre. 

De a lényeg, hogy ha ezt a négy négyzetmétert sem éri el az egy főre jutó 

zárkaméret, akkor bizony ez az embertelen, megalázó bánásmód fogalmát 

kimeríti. Én nem tudom, hogy Magda Marinkó esetében, hogy volt, de nekem 

az az érzésem, hogy neki megvolt az a négy négyzetmétere, csak abból 

gondolom, hogy amennyire én tudom ezeket az elítélteket külön ilyen helyen 
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tartják, a szegedi ,,Csillagban”, és ott viszont magánzárkában, ami szinte 

kizárt, hogy négy négyzetméternél ne legyen nagyobb, tehát ő nem egy 

tömegzárkában ült.  

 

K2: Kicsit hosszabb lesz a kérdésem. Tóth Mihály egyetemi professzor, és e 

konferencia egyik előadója vagyok, és egy olyan kérdés érdekel, aminek 

esetében a probléma lényege abban van, hogy Ukrajna egy szeptember 5-én 

elavult jogszabályával felülír egy alkotmányos garanciát. Ami történetesen a 

kisebbségek anyanyelvű oktatásának a garanciája volt, egy alkotmányos 

garancia. Ezt egy jogszabályban felülírja, ezután már nem garantálja, sőt 

korlátozza. Maga az Emberi Jogi Egyezmény nem tartalmaz a kisebbségi 

oktatásra garanciát adó bármilyen előírást, ugyanakkor ebben a jogszabályban 

nagyon jelentős diszkriminatív elemek, jogok is vannak. Például négy 

kategóriába sorolja a kisebbségeket. A nemzetiségeket nyelvük alapján. Az 

első kategória pont az ukránok, akik teljes skálán részesülnek oktatásban. A 

második kategóriába kerülnek az úgynevezett őshonos népek, ahova az ukrán 

jogrend egyedül a krími tatárokat sorolja. A harmadik kategóriába jönnek 

azok a kisebbségek, akik az EU valamely nyelvén beszélő kisebbségek. A 

negyedik kategória, pedig az EU-n kívüli nyelvek. Na, most itt 

valószínűsíthetően jelentősen diszkriminatív jellege van ennek a felosztásnak. 

A jogszabály 2017. szeptember 5. előtt lett elfogadva. Első kérdésem a 

jogvesztő határidőre vonatkozna. Abból kiindulva, hogy az ukrán alkotmány 

– amint Ön idézte a valamikori magyar alkotmányt –amelyik egyenes 

hatáskört ír elő, tehát ahol az alkotmánnyal nem egyező, esetleg egyéb 

jogszabályok perelhetőek a Bíróságon. Ennek ugyanakkor a gyakorlatban 

nincs meg az eljárásrendje, tehát igazából nem tudunk perelni. Tehát ebben az 

esetben mit tanácsolna? 
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E: Nyilván sokkal jobban kellene ismernem az ukrán jogot, gyakorlatilag 

semmilyen szinten nem ismerem, amit a médiában olvasok, maximum olyan 

szinten. De ami eszembe jutott az elmondott ügyről, az a Belgian Linguistics 

case volt, ami az Emberi Jogi Bíróság előtt máig az egyetlen olyan ügy, 

amiben gyakorlatilag kisebbségvédelmi döntés született ítéletben.58 Ennek az 

volt a lényege, hogy Belgiumban a flamand többséghez tartozó szülők gyereke 

ha vallon területen élt, akkor alanyi joga volt arra, hogy flamand iskolába 

járhasson, de ha a vallon kisebbséghez tartozó valamelyik szülő élt flamand 

többségű területen, akkor neki viszont nem volt joga a gyermekét vallon 

iskolába járatni, neki kötelező volt flamand nyelvű iskolába járnia. Ezzel 

szemben fordult több kérelmező Strasbourghoz, és megnyerték az ügyet, de 

hozzáteszem, hogy ez mintegy negyven éve volt, és azóta se született több 

ilyen kisebbségvédelmi, vagy nyelvvédelmi jellegű ítélet. Mindazonáltal az 

egész strasbourgi eljárás tökéletesen ingyenes, még perköltség sincs, tehát 

túlságosan nagyot nem kockáztatnak vele, ha Strasbourghoz fordulnak. 

Először is, amíg fennáll ez a jogsértés, addig az a kérdés, hogy van-e vele 

szemben hatékony jogorvoslat. Ha nincs ilyen kitaposott jogorvoslat, én 

biztos, hogy Strasbourghoz fordulnék. Nem mondom, hogy a biztos siker 

reményében, de túl nagyot nem kockáztatok vele, mert igazából a 

legeslegrosszabb, ami történhet, hogy a végén elfogadhatatlannak minősítik 

az ügyet. Ha viszont arra a hivatkozásra utasítanák el, hogy nem merítette ki 

a jogorvoslati lehetőségeket, akkor még mindig megfuthatom azokat, amik a 

jelek szerint nem túl esélyesek, mert ha jól értem az alkotmány nem munkálja 

ki az apró pénzre váltását annak a konkrét elméleti lehetőségnek, hogy van 

jogorvoslat. Viszont ha úgy van, ahogy Ön elmondta, akkor valószínűleg ez 

nem fog hatékony jogorvoslatnak minősülni, és amint a jogszabály hatályba 

lépett, amint vannak tényleges idézőjeles „áldozatai”, akik nem kapják meg 

                                                      
58 Lásd: Case "Relating to certain aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in 

Belgium" v. Belgium (Merits). Emberi Jogok Európai Bírósága, 1968. július 23-ai ítélete. 
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az őket megillető jogot, és valamilyen jogot diszkriminatívan érvényesítenek 

velük kapcsolatban, akkor a 12. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére való 

hivatkozással én kérelemmel élnék Strasbourgban. 

 

K3: Arról kérdezném a tisztelt Tanár urat, hogy a tisztességes eljáráshoz való 

jog, ugye az Egyezményben kodifikálva van. Ennek részét képezi a 

nyelvhasználathoz való jog, hiszen minden gyanúsított személynek joga van 

arra, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet 

megért. Tud-e a Tanár úr arról, hogy ezzel összefüggésben esetleg az Emberi 

Jogi Bíróság valamilyen pozitív döntést hozott bármelyik Magyarországgal 

szomszédos országban? 

 

E: Igen, ezt a 6. cikk 3. bekezdésében szabályozzák, ha jól emlékszem. De a 

lényeg az, hogy nézze el nekem, több tízezer ügyet nem tudok fejből, de a 

könyvben vannak ilyen esetek, tudom biztosan, hogy volt már ilyen. Nem 

jellemző, tehát általában nem erről szoktak szólni a strasbourgi ügyek, de azért 

van néhány nyelvhasználattal kapcsolatos eseti döntés. A lényeg, hogy a 

bíróság előtt mindenkinek jogában áll az anyanyelvét használni, ha ezt nem 

biztosítják, akkor ez lehet az Emberi Jogi Egyezmény megsértése. Azért azt 

fontos látnunk, hogy a bíróságnak a lényeget kell átadnia, tehát nem köteles 

minden szót lefordíttatni. Olyan kérelmekre konkrétan emlékszem, amit azért 

utasítottak el, mert a kérelmező azt sérelmezte, hogy a vádiratot nem kapta 

meg az anyanyelvén. De a vádiratot az anyanyelvén kivonatosan ismertették 

vele, amiből megérthette azt, hogy őt mivel vádolják, és milyen indokok 

alapján. Ennek alapján már nem minősült egyezménysértőnek, hogy nem 

fordították le a huszonöt oldalas vádiratot egy másik nyelvre.  

K3: És amennyiben érti valaki a nyelvet, most konkrétan Szerbiában a 

nyelvhasználati törvény garantálja, hogy amennyiben kéri az ügyfél, akkor a 
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bíróság köteles az eljárást lefolytatni olyan nyelven, ahogy az ügyfél kéri, 

amennyiben az a nyelv hivatalos nyelvként szerepel. Na, most előfordul az, 

hogy ott némelyik bíróság úgy tolmácsolja, és valószínűleg Ön erről többet 

tud, hogy az Emberi Jogi Bíróságnak van-e olyan álláspontja, hogy nem kell 

lefordítani, ha a vádlott érti a nyelvet. Itt lehetséges különbséget tenni, hogy 

például egy franciát kihallgatnak Szabadkán és hívnak egy tolmácsot, vagy 

egy magyar nemzetiségű szerb állampolgárnak van egy ügye, és ő azt mondja, 

hogy én kérem magyarul szeretnék beszélni. Itt van-e valamilyen különbség, 

hogy a bíróság kiegyenlíti-e a magyar embert, aki szerb állampolgár, a 

franciával, aki a bíróság előtt eljárásban áll? 

 

E: Az a helyzet, hogy a francia állampolgár, aki turistaként járt Szerbiában, 

nyilvánvaló, hogy a szerb nyelvet nem beszéli, különleges kivételeket 

leszámítva. Viszont az, aki egész életében addig Szerbiában élt magyarként, 

arról feltételezhető, hogy a szerb nyelv valamilyen szintű ismeretével 

rendelkezik. Nem fognak egyenlőségjelet tenni kettejük közé, ha tehát 

nyilvánvaló bizonyítékok hozhatók fel azzal kapcsolatban, hogy az illető az 

iskolában például tanult szerbül és ebből vizsgát tett, vagy hogy a 

korábbiakban bizonyítható módon a hatóságokhoz szerb nyelven is intézett 

beadványt, elvárható tőle a szerb nyelv használata. Most csak példákat 

mondtam. Azt szoktam mondani, hogy a józanész a Bíróságnál is ott van. Ha 

valaki egész életében Szerbiában élt, és a körülményekből nyilvánvaló, hogy 

jól tud szerbül, még ha nem is olyan jól, mint mondjuk magyarul, akkor nem 

fogja megilletni, hogy kvázi szerbről szerbre tolmácsoljanak neki.  

 

Fontos, hogy lássuk, hogy az Emberi Jogi Bíróság az Egyezményt alkalmazza, 

nem pedig a tagállamok törvényét. Az Emberi Jogi Bíróságot nem érdekli, 

hogy a tagállam megszegte-e a saját szabályait, az érdekli, hogy megsértették-

e az Egyezményben biztosított jogait? Ha biztosítja ezt a szerb törvény, ha 
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nem, őneki a nyelvhasználathoz a bíróság előtt joga van. És nem a szerb 

törvény miatt, hanem az Egyezmény miatt. De ha érti annak a tagállamnak a 

nyelvét, akkor ez nem fog az Egyezmény szempontjából jogsérelemnek 

minősülni. Azzal, hogy a belső jogszabályokat megsértették-e, a Bíróság nem 

foglalkozik. Lehet bármilyen törvénysértés, ami az Egyezményt nem sérti, az 

incompatible ratione materiae. 

 

K3: Igen, csak ez nem túl logikus. 

 

E: Igen. Hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy ez tényleg nem logikus. 

Nem a belső jogszabály megsértését vizsgálják, nem is érdekli őket, csak hogy 

az Egyezményt megsértették-e vagy nem. Tehát azért mondom, hogy el kell 

felejtenünk ezt a gondolkodást, pontosan tudom, milyen logikával 

gondolkozik, én is itt szocializálódtam Magyarországon, nekem is hozzá 

kellett szoknom ehhez a tőlünk teljesen idegen esetjogi gondolkodáshoz.  

 

K4: Engedje meg, hogy kérdés helyett, ha már a reklámról van szó, akkor egy 

mondatnyi reklámot fűzzek ehhez a könyvhöz. Ugyanis minket nemcsak 

abban segít, hogy hogyan forduljunk a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, 

hiszen nyilvánvaló, hogy az emberi jogi jogvitáknál a hazai bíróságok előtt is 

folyamatosan hivatkoznak a strasbourgi esetjogra. Jónéhány pert vezettem a 

bíróságon, amelybe beépítettük azokat a jogeseteket, amelyeket Professzor úr 

könyvéből ismertünk meg. Sikerült nyomatékosabbá tenni a magunk igazát, 

amit nyilván, hogy a román törvények alapján ítéltek meg, de én úgy 

gondolom, hogy rendkívül nyomós érv volt, az a hivatkozás az Emberi Jogi 

Bíróságnak a jogesetére. Tehát ilyen értelemben is felhasználható a hazai 

jogorvoslati eljárásokban. 
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E: Örülök neki, ha így van, mert Isten látja lelkem, ez a legnagyobb jutalom, 

mert ami pénzt kap ezért az ember, az nagyjából a langyos vízre elég, tehát 

ezt a könyvet – talán nem árulok el nagy titkot – nem anyagi haszonszerzésből 

írtam, úgyhogy örülök neki, ha legalább ennyi haszna van, hogy a konkrét 

esetekben tényleg tudnak rá eredményesen hivatkozni. 

 

K5: Üdvözlöm, Bethlendi András vagyok. Azt szeretném kérdezni az ukrajnai 

kérdéssel kapcsolatban, hogy önmagában a többség - kisebbség közötti 

különbségtétel egy önkényes dolog valójában az állam részéről. Azt is lehet 

kisebbségi szemszögből mondani, hogy diszkriminatórikus. Kisebbség és 

kisebbség között ismételten különbséget tenni törvényes úton, az is pont 

ennyire önkényes. Nem áll fenn annak a lehetősége, hogy amennyiben csak a 

nyelvi dimenzióról beszélünk – mert az oktatáshoz való jog, vagy más 

alapvető jog úgymond fennáll, csak nem az anyanyelven –, hogy az Emberi 

Jogi Bíróság azzal utasítsa vissza a beadványunkat, hogy valójában ez egy 

olyan területen való megkülönböztetés, ami nem sért alapjogot, illetve a belső 

törvénykezéssel sem megy szembe, mondjuk, ha a 12-es kiegészítés jegyében 

volna? 

 

E: Bevallom, hogy nem értettem pontosan a kérdést. Tehát ha az a kérdés, 

hogy az egyes kisebbségek közötti diszkrimináció az egyezménysértő-e, 

akkor azt tudom mondani, hogy természetesen igen. 

 

K5: Nem diszkriminációra gondolok a klasszikus értelemben, hanem arra, 

hogy a törvény módszeresen különbséget tesz kisebbség és kisebbség között, 

ahogy kisebbség és többség között is a törvény különbséget tesz. Ez 

ugyanannyira önkényes állami döntés. 
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E: Az a probléma ezzel, hogy most megint egy rendkívül hosszú előadást 

kellene tartsak arról, hogy ha a diszkrimináció okszerű, akkor nem ütközik az 

Egyezménybe. Tehát nyilvánvaló, hogy más módon fognak bizonyos 

helyzetekben bánni többséggel és kisebbséggel. Az biztos, hogy a kisebbség 

nyelvét nem tudják teljesen állami nyelvvé tenni. De ez önmagában nem azt 

jelenti, hogy a kisebbség ne használhatná teljes joggal az adott területen a saját 

nyelvét. Azért mondom, hogy az Emberi Jogi Bíróságnak van egy elég 

komoly esetjoga, ami arról szól, hogy a különbségtétel mely esetekben 

minősül indokoltnak és ez által védhetőnek a tagállam részéről, és mely 

esetben indokolatlannak. Ha megnézi a 14. cikkel kapcsolatos fejezetet a 

könyvben, ami körülbelül ötven oldal, akkor ott minden egyes cikkel 

kapcsolatban benne van az esetjogban, hogyan is kell ezt megközelíteni. Tehát 

például nem minősül diszkriminációnak az, hogy ha a súlyosabb bűntettért 

elítéltet szigorúbb rezsimben tartják fogva. Most mondtam egy példát. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy másképp fogják fogva tartani az emberölésért 

elítéltet, mint a kisebb bűntényért, vétségért elítéltet. Más rezsimben, más 

szabályok szerint, ezért számos kérelem volt, hogy valakit hátrányosan 

megkülönböztettek más elítéltekkel szemben. Még olyan is volt, hogy IRA 

terrorista és protestáns terrorista között tettek különbséget. Ezek Egyesült 

Királyság elleni ügyek. Volt IRA terrorista is börtönben, protestáns terrorista 

is börtönben. Különböző módon kezelték őket, és nem minősült emberi jogi 

jogsérelemnek. Borzasztó nehéz, több ezer ügy taposta ki azt az utat, ami 

alapján el tudjuk dönteni, hogy az az adott különbségtétel, amire hivatkozunk, 

az okszerű, vagy okszerűtlen. Például önmagában az, hogy valamely vallást 

tekintenek az adott állam vallásának és a többi vallás hívőinek is biztosítják a 

szabad vallásgyakorláshoz való jogot, de nem állami vallás, az nem jogsértő. 

Vagy ha ők több vagyoni támogatást kapnak, még az sem jogsértő. De például 

jogsértőnek nevezték a Darby v. Svédország ügyben, hogy olyan valakit is 
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egyházi adófizetésre köteleztek, aki ennek az állami vallásnak nem volt 

egyébként a tagja.59 Borzasztó nehéz a kérdése, mert arra a válasz egy 

háromórás előadás lenne. 

 

Ha nincs más kérdés, akkor köszönöm a figyelmet, és a szervezőknek pedig 

köszönöm a meghívást! 

  

 

                                                      
59 Darby v. Svédország ügy. Emberi Jogok Európai Bírósága, 1990. október 23-ai ítélet. 
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Potápi Árpád János  

 

Célok és eszközök a nemzetpolitikában 

 

 

A magyar kormány – az Alaptörvényben megfogalmazott felelősség-

vállalásnak eleget téve – 2010 óta kiemelten támogatja a külhoni magyarokat 

abban, hogy egyéni és közösségi jogaikat érvényesítve, identitásukat 

megtartva szülőföldjükön boldogulhassanak. A jogtudatos, jogaival élni, saját 

ügyeiben pedig döntéshozatalra képes külhoni magyarság megteremtésének 

első és egyben legfontosabb feltétele, hogy külhonban erős magyar 

közösségek működjenek. A magyar nemzetpolitika középpontjában ennek 

megfelelően a külhoni magyar közösségek megerősítése áll.  

2010 és 2014 között raktuk le a magyar nemzetpolitika elvi alapjait és 

keretrendszerét. Az állampolgársági törvény módosításával lehetőség nyílt a 

magyar nemzet közjogi újraegyesítésére. Egy fontos mérföldkövet jelentett 

ebben a folyamatban, hogy 2018. december 16-án, a Sándor-palotában letette 

az esküt az egymilliomodik külhoni magyar állampolgár is. Létrejött a 

nemzetpolitikai intézményrendszer, amely az újraindított Magyar Állandó 

Értekezlettel kiegészülve alakítja a nemzetpolitikát. Az elmúlt években az 

ugrásszerűen megnövekedett támogatások felhasználását – míg az utolsó 

baloldali kormányzat mindössze 9 milliárd forintot fordított erre a célra, 2017-

ben összkormányzati szinten több mint 100 milliárd forint jutott 

nemzetpolitikára – rendszerszintűvé alakítottuk. Mindemellett pedig 

megfogalmaztuk azokat az alapvető célokat, amelyek a külhoni magyar 

közösségek gyarapodását szolgálják. 

A külhoni magyarság megmaradásának egyik legfontosabb feltétele a 

minőségi anyanyelvi oktatás biztosítása. A nemzetpolitika egyik kiemelt célja 
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éppen ezért az, hogy minél több gyermek kezdjen el magyar óvodába járni, 

és szülőföldjén szerezzen magyar oktatási nyelvű felsőoktatási 

intézményben diplomát. A Magyar Kormány egyszerre dolgozik azért, hogy 

minden magyar gyermeknek lehetősége legyen arra, hogy magyarul 

tanulhasson és arra is, hogy a magyar tannyelvű oktatási intézményekben 

versenyképes, használható tudást szerezzen. Külön hangsúlyt fektetünk erre 

Kárpátalján, ahol a magyar kormány támogatásának köszönhetően a magyar 

nyelven történő oktatás és nevelés biztosítva van az óvodai képzéstől kezdve 

az általános, közép és szakképzésen át egészen a felsőfokú képzésig. Nemcsak 

az intézmények fenntartásához járulunk hozzá, de fokozatos fejlesztésükhöz 

is. Támogatásunknak köszönhetően jött létre többek között a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképző Intézete, újultak meg a 

kárpátaljai egyházi líceumok. A 2016 decemberében indult Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program keretében 38 milliárd forintból több mint 150 új 

bölcsödét és óvodát építünk és több mint 400 intézményt újítunk fel. 

Kárpátalján a programnak köszönhetően 32 új óvoda mellett 140 intézmény 

fejlesztése valósul meg. Tekintettel a kárpátaljai magyar oktatás speciális 

helyzetére, mindezen támogatások mellett 2017 decemberében kárpátaljai 

iskolafelújítási programot indítottunk mintegy 2 milliárd forintos kerettel.  

  A magyar nemzet határai a magyar intézmények hatóköréig terjednek, 

éppen ezért a nemzetpolitikai célok között került megfogalmazásra, hogy a 

külhoni magyar intézmények és szervezetek állandó és kiszámítható 

támogatásban részesüljenek. A 2012-ben indult Nemzeti jelentőségű 

intézmények program keretében immáron 19 kárpátaljai intézmény állandó 

működését biztosítjuk. Az ukrajnai válság azonban rávilágított arra, hogy a 

magyar intézmények fenntartása mellett szükség van a kárpátaljai magyar 

közösség megmaradása szempontjából kulcsfontosságú intézményi szereplők 

tevékenységének biztosítására is. A kárpátaljai szociális programcsomag 

keretében támogatjuk a kárpátaljai magyar pedagógusokat, egészségügyi 
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dolgozókat, egyházi személyeket, médiamunkásokat, színészeket és 

művelődési dolgozókat. A programokkal mintegy 25 ezer főt sikerült 

elérnünk, akinek munkájához mintegy 3 milliárd forinttal járultunk hozzá. 

Kiemelt célként fogalmazódott meg a külhoni magyar közösségek 

identitásának további erősítése is. A Magyar kultúráért és oktatásért 

pályázati programmal 2011 óta összesen 4 500 szervezet programjaihoz 

járultunk hozzá, köztük több mint 500 kárpátaljai magyar közösségi 

kezdeményezést támogattunk. 2016 óta külön pályázati program keretében 

támogatjuk a külhoni magyar ifjúsági közösségeket: 2017-ben mintegy 230 

ifjúságot célzó szervezet, köztük 19 kárpátaljai közösség tevékenységét 

támogattuk. 2015-ben annak érdekében indítottuk útjára a Petőfi Sándor 

Programot, hogy közvetlenül is hozzá tudjunk járulni az identitáserősítő és 

közösségépítő programok megvalósulásához a külhoni magyar 

szórványközösségekben. Jelenleg összesen 65 ösztöndíjas tartózkodik a 

szervezeteknél, a kárpátaljai magyar szórványban 8 fiatal teljesít szolgálatot. 

Az idei évben az ösztöndíjasok számát 75-re növeljük, így reményeink szerint 

további segítséget tudunk küldeni Kárpátaljára is.  

A külhoni magyarság gyarapodásához az identitáserősítés mellett 

szükség van arra, hogy a magyar közösségek a Kárpát-medencében 

gazdaságilag is megerősödjenek: nőjön a magyarság kezében összpontosuló 

vagyon, nőjön a magyar és a magyar munkavállalókat alkalmazó 

vállalatok száma. 2014-től ezért a Magyar Kormány kiemelt figyelmet fordít 

a külhoni magyarság szülőföldön való boldogulásának támogatására. A 

Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program sikereire alapozva 2016-ban 

Kárpátalján is megkezdődött a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia, az 

Egán Ede Terv végrehajtása. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 

felügyeletével zajló program során több mint 150 ezer kárpátaljai kis- és 

középvállalkozás részesült fejlesztési támogatásban. A 2015 - a külhoni 

magyar szakképzés éve program segítségével az elmúlt 3 évben 888 millió 
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forint értékében 110 felszerelt tanműhely és tangazdaság létrejöttét 

támogattuk. Kárpátalján a programnak köszönhetően nagy volumenű 

szakképzési beruházások valósultak meg: többek között elkészült a 

nagydobronyi mezőgazdasági szakképző intézmény kollégiuma, megújult a 

Tiszabökényi Iskolaközi Tankombinát és a Jánosi Mezőgazdasági Szaklíceum 

is. A 2016 - a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program és a 2017 - a 

külhoni magyar családi vállalkozások éve program során mintegy 302 

vállalkozásfejlesztési projekt megvalósítását támogattuk 1,5 milliárd forinttal, 

42 kárpátaljai magyar vállalkozás fejlesztéséhez és három, több vállalkozó 

részvételével zajló projekt megvalósításához járultunk hozzá. Az elmúlt 

években végzett kutatásink azt mutatják, hogy a vállalkozói lét egy fontos 

ellenszer lehet az elvándorlásra – a külhoni magyar fiatal vállalkozók 60%-a, 

a családi vállalkozók 76%-a nem tervezi elhagyni szülőföldjét –, így joggal 

bízhatunk abban, hogy a programok a kárpátaljai magyar közösség 

megmaradását fogják elősegíteni. 

A külhoni magyarság jövője azonban mindenekelőtt reprodukciós 

képességétől függ. A nemzetpolitikai célok között ennek megfelelően 

kitüntetett szerepet kell kapnia annak, hogy minél több magyar gyermek 

szülessen a magyar családokban és a vegyesházasságokban. A 

népszámlálási adatok és a különböző demográfiai becslések azt mutatják, 

hogy Kárpátalján jól állunk ebből a szempontból: a vegyesházasságban 

született gyermekek 53%-a magyar nemzetiségű lesz. 2018. január 1-jétől a 

külhoni magyar édesanyáknak is jár az anyasági támogatás és a külhoni 

magyar családok is igényelhetik a babakötvényt. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Családok Éve programjához kapcsolódóan a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság 2018-ban a külhoni magyar családok évét hirdette meg. Az év 

során a magyar családokat segítő szereplők – oktatási és egészségügyi 

szakemberek, önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások – 

támogatásán keresztül járulunk hozzá a külhoni magyar családok 
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életminőségének javításához. Pályázati és játékos felhívások, szakmai 

képzések, táborok és tájékoztató körutak is megvalósulnak, de az év során 

kezdőcsomagot is biztosítunk az anyasági támogatás külhoni igénylőinek. 

Bízunk benne, hogy a külhoni magyarság legkisebb közösségeinek, a 

családoknak a támogatása révén a teljes Kárpát-medencei magyarság 

megerősítéséhez juthatunk közelebb. 

Erős közösségekről a Kárpát-medencében mindazonáltal csak akkor 

beszélhetünk, ha a külhoni magyarság jogainak megerősítése érdekében is 

lépéseket tudunk tenni. Ennek három fontos aspektusa: a jogvédelem, a 

jogkiterjesztés és a jogok magabiztos használata. A magyar kormány 

mindhárom területen segíti a határon túli magyarságot. A bilaterális 

tárgyalásokon és a nemzetközi fórumokon is felszólalunk a külhoni 

magyarságot ért jogsértések, így a kárpátaljai magyarság oktatási jogainak 

csorbítása ellen. Támogatjuk a határon túli magyarság jogainak kiterjesztését 

és elismerését célzó kezdeményezéséket. Sikerként értékeljük, hogy az 

Európa Tanács idén januárban elfogadta a regionális és kisebbségi nyelvek 

védelmével és támogatásával foglalkozó jelentést. Támogatjuk a Minority 

SafePack – Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, amelynek révén 

rábírhatjuk az unió döntéshozóit, hogy javítsanak a nemzeti és nyelvi 

kisebbségekhez tartozó személyek védelmén. Hisszük, hogy a külhoni 

magyarságnak olyan jogtudatos fiatalokra van szüksége, akik képesek 

jogaikat érvényesíteni, illetve segítik a közösség tagjait jogaik 

érvényesítésében. A 2012-ben alapított Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj 

segítségével eddig mintegy 150 külhoni magyar joghallgató teljesíthette nyári 

gyakorlatát neves budapesti ügyvédi irodáknál. 

Bízunk abban, hogy mindezek a nemzetpolitikai lépések hozzájárulnak 

a külhoni magyar közösségek, köztük a kárpátaljai magyarság 

megmaradásához. 
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Az eszközöket mi teremtjük. Latolgatás az európai kisebbségvédelem 

kilátásairól 

 

 

Európában ahhoz voltunk szokva, különösen a kilencvenes évek végétől a 

kétezres éveken át, hogy amikor kisebbségi jogokról beszéltünk, a lehetőségek 

rendkívül korlátozottak voltak, és nehéz lett volna az akkor meglévő kereteken 

túllépni, de ami az elmúlt években Európában történt, a migrációs válságtól a 

katalán függetlenségi törekvésig, gyakorlatilag az európai politika határait 

teszik próbára, és ez a helyzet a kisebbségvédelem számára is óriási 

lehetőséget rejthet. Noha nem tudhatjuk előre, hogy ez a lehetőség sikerhez 

vagy zsákutcába vezet, ebben az új környezetben teljes mértékben ki kell 

használni az adódó lehetőségeket. 

A kisebbség fogalom használata önmagában vitát szülhet, de mégis ez 

a kifejezés elfogadott Európában, az Európa Tanács gyakorlatában és az 

Európai Unióban, ez alatt egy adott országon belül számszerű kisebbségben 

élő őshonos, történelmi csoportot értünk, amely nyelvi vagy kulturális 

jellegében eltér a többségtől. Magának a szónak valóban lehet tulajdonítani 

egy pejoratív hangulatot, használatával mintha önmagunkat kicsinyelnénk le, 

ezért volna sokkal jobb közösségeket említeni. Más országok képviselőivel 

azonban nehéz volna ezt jogszerűen elfogadtatni, hiszen ők a közösségek alatt 

helyi közösségeket értenek, az önkormányzatokat, így nehéz volna etnikai 

töltetet adni a kifejezésnek. Többek között ezért használjuk a nemzeti, etnikai 

vagy nyelvi kisebbség fogalmát az európai színtéren. 

Ha jogi keretben beszélünk a kisebbségvédelemről, az alapvető szint az 

állami szint, azaz – ideális körülmények között – az adott országok feladata 
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volna, hogy a területükön élő nemzeti kisebbségek számára megtalálják azt a 

megfelelő keretet, amely biztosítani tudja az őshonos közösségek 

fennmaradását és gyarapodását. A nemzeti szint fölött áll a nemzetközi jog, 

amelyet többnyire a bilaterális államközi szerződések és a multilaterális 

európai egyezmények alkotnak, ennek a keretét főleg az Európa Tanács adja, 

amelynek két fő eszköze: a Kisebbségi Keretegyezmény és a Nyelvi Charta, 

melyek magas szintű kisebbségi- és anyanyelvhasználati jogokat jelentenek, 

de mégsem váltották be maradéktalanul a hozzájuk fűzött reményeket. Az 

eszközöket ratifikáló tagállamok egy menü jellegű kötelezettségsort vállaltak 

az Európa Tanács eszközeinek aláírásával, de sokan részben vagy egyáltalán 

nem teljesítik, és csak másod- vagy harmadrangú fél az érintett kisebbség, 

akivel jó esetben egyszer találkoznak a monitorizáló folyamat során. Ez elég 

nagy aránytalanság, amin változtatni kellene. A monitorizáló folyamatokat 

különben könnyedén kijátszhatják a tagállamok, nem készítik elő idejében a 

jelentéseket, komolyabb szankció híján nehézkesen működik a rendszer. 

Közben eltelt huszonöt esztendő az elfogadásuk óta, tehát ezeket ideje volna 

kielemezni, újragondolni és továbbfejleszteni.  

A FUEN egy tizennyolc pontból álló, a Nyelvi Chartára vonatkozó 

javaslatcsomagot mutat be az ET Tanácsadó Testületének. A civilek és 

szakértők bevonásával készített javaslatcsomag értelmében kötelezővé kell 

tenni, hogy a tagállamok hozzák összhangba a Charta előírásait a nemzeti 

törvénykezéssel. Ezen kívül még mindig szükség van jogtudatosításra, maguk 

a kisebbségek javasolják a számukra fontos megoldásokat, ne helyettük 

döntsenek róluk, illetve figyelni kell arra, hogy a digitális korba való átlépés 

megváltoztatta kommunikációs és nyelvhasználati szokásainkat. 

A jogi kereten túl hasonlóan fontos az az intézményrendszer, amelyben 

születnek ezek az eszközök. Ide soroljuk az Európa Tanács mellett az EU 

intézményeit (Parlament, Tanács, Régiók Bizottsága, stb.), az EBESZ és az 

ENSZ is rendelkeznek kisebbségjogi kompetenciákkal, de tulajdonképpen az 
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európai intézményekre lehet számítani ezen a téren. Az EBESZ kisebbségi 

főbiztosa valójában nem is kisebbségi érdekképviselettel foglalkozik, hiszen 

az ő prioritása a kisebbségi helyzetekből fakadó konfliktusok megelőzése és 

kezelése, a társadalmi béke fenntartása Európában, tehát sokkal inkább az 

államközi együttműködés, és nem kifejezetten a kisebbségvédelem a 

tevékenységi köre. Ettől függetlenül itt is jelen kell lenni, ez is egy hasznos 

közeg, amelyben fel lehet hívni a figyelmet a problémáinkra és megoldásokat 

keresni. 

Az államközi, kétoldalú szerződések magyar szempontból a 

szomszédos országokkal (Románia, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia) 

kapcsolatban bírnak jelentőséggel, mert ha becsődöl az állami (belső) jogi 

keret, azaz nem teljesítik az adott országok a kisebbségekkel szembeni 

vállalásaikat, illetve a nemzetközi közegben sem sikerül elégséges nyomást 

gyakorolni rájuk, akkor ezek a kétoldalú eszközök állnak rendelkezésre. Jó 

példa erre a kárpátaljai kisebbségi oktatás ügye, amelyben úgy tűnik, hogy 

végül erre lehet igazán számítani, Ukrajnával összefüggésben ez a fajta 

nyomásgyakorlás vezethet eredményre.60 

A kisebbségi érdekvédelmi munka magába foglalja mindazokat a 

törekvéseket, amelyek a kisebbségi helyzet javítását célozzák meg. Minden 

külhoni közösség arra törekszik, hogy a szülőföldjén megmaradjon és 

fejlődjön, minden lehetséges utat és eszközt ennek érdekében rendelünk 

magunk mellé. Az autonómia elérése sem lehet önmagában egy végállomás, 

hanem egy olyan eszköz, amely a legjobb keretet biztosítja a közösség 

számára a fennmaradás és a gyarapodás érdekében. Az autonómia elsődleges 

                                                      
60 2017 szeptemberében Petro Poroshenko ukrán elnök aláírta az ukrán parlament által korábban 

elfogadott törvénymódosításokat, amelyek a kisebbségi oktatás terén súlyos visszalépést 

jelentenek. Számos európai intézmény, civil szervezet és a térségben érdekelt államok, köztük 

Magyarország és Románia is határozottan fellépett a döntés ellen, párbeszédre kényszerítve az 

ukrán hatóságokat. Ennek hatására Poroshenko ígéretet tett, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait 

Ukrajna tiszteletben fogja tartani. 
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célja, hogy a közösség kézbe vehesse a különböző intézmények vezetését, 

különös tekintettel a nyelvhasználatra és a kulturális életre, azaz saját maga 

dönthessen az ügyeiről és a lehető legjobb irányba terelje az 

intézményrendszer működését. 

Ezen a ponton érdemes kitérni azokra a szintekre, amelyek a lobbi és az 

érdekképviselet szempontjából fontosak. A kiindulópont természetesen a 

helyi (és regionális) érdekképviselet, hiszen ez a szint áll a legközelebb a 

kisebbségi közösségekhez, amelyek sok esetben helyi többséget alkotnak. 

Egyben itt dől el a közösséget érintő ügyek nagy része, amelyről jó esetben ők 

maguk dönthetnek.61 Efölött van az állami szint, amiről szó esett már 

korábban. Az általános kisebbségvédelmi keretet az adott ország kell 

megteremtse, és az érdekérvényesítés mértéke is elsősorban az államok 

hozzáállásától függ. Van, ahol teljesen nyitottak a fejlődésre, máshol viszont 

határozottan elzárkóznak ettől. Érdemes megfigyelni, hogy például 

Németország az Európa Tanács kritikáit és javaslatait nyomban elfogadja és 

gyakorlatba ülteti. Ezzel szemben Románia inkább megpróbálja kimagyarázni 

a helyzetet és fenntartja a status quo-t, amelynek értelmében mintaértékű a 

kisebbségvédelmi rendszere, ezért nem is kell javítani rajta, mondhat bármit a 

nemzetközi szervezet vagy maga a kisebbségi közösség. 

Az államközi viszonyokban meghatározó, hogy milyen közös érdekük 

van a szomszédos államoknak egy-egy témában, egy-egy régióban, és hogy 

mely államok érdekeltek a kisebbségi jogok bővítésében.62 Érthető, hogy 

                                                      
61 A szülőföldön való érvényesülés kulcsfontosságú a kisebbségi közösségek fennmaradása 

szempontjából, és ez felértékeli a régiók szerepét. Ebből a felismerésből származik a FUEN 

együttműködése a Régiók Bizottságával. A FUEN egyik fő projektjének, a Kisebbségi Régiók 

Fórumának adott helyet 2017. november 30-án és december 1-jén a Régiók Bizottsága, amely Karl-

Heinz Lambertz (németajkú belga származású) elnök védnöksége alatt zajlott. Az elnök egyben 

tagja a Minority SafePack kezdeményező bizottságának. 
62 Ebben a tekintetben érdemes különösen fontos szerepet töltenek be a jellemzően vegyes 

összetételű határrégiók, hiszen a német-dán határrégióban született a FUEN is, a mai napig ott van 

a székhelye és ennek okán a pozitív példának számító kisebbségvédelmi mintát saját projektjei 

keretében is bemutatta a FUEN az elmúlt években, többek közt a nyugat-balkáni és kaukázusi 

kisebbségek részvételével. 
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elsősorban az anyaországok érzékenyebbek és aktívak a téma iránt, míg az 

ellenkező oldalon olyan országok vannak, mint például Románia, amely 

állítása szerint egy ideális állapotot tart fenn, és bármilyen ellenérv vagy 

kritika lepereg róla. E két pólus között mozog az a néhány állam, amely inkább 

jóindulatúan viszonyulna a kisebbségügyi kérdésekhez, de ha konfliktusos 

helyzet alakul ki a kisebbségek és az országuk között, akkor szívesebben 

maradnak távol a problémás ügytől, hiszen az ő logikájuk szerint nem volna 

nyernivalójuk. 

A legmagasabb szint a nemzetközi, ezen belül az európai 

együttműködési szint, ahol közösen kellene jó megoldásokat keresni, és ettől 

a szinttől várjuk el, hogy olyan standardot állapítsanak meg a kisebbségi jogok 

tekintetében, amely az államokat arra ösztönzi, hogy bővítsék a belső keretet; 

megakadályozza, hogy a szerzett jogokat visszavonják vagy korlátozzák, 

illetve bátorítja a jó gyakorlatok megosztását. Dél-Tirolban, Finnországban és 

sok más helyen születtek olyan jó megoldások, amelyeket a nemzetközi 

színtéren, más országokban, régióban is lehetne érvényesíteni. 

Persze ez egy eléggé általános megközelítés, hiszen minden kisebbségi 

helyzet egyedi, a FUEN-ben is majdnem annyiféle helyzettel találkozunk, 

ahány tagszervezetünk van, amelyek eltérő problémákkal szembesülnek és 

eltérő célokat tűznek ki maguk elé, ezért sem egyszerű közös nevezőt találni. 

Például a dél-tiroli modell ideálisnak tűnhet Székelyföldön, viszont eléggé át 

kellene alakítani az alkalmazhatóság kedvéért, hiszen teljes mértékben 

áthelyezni, a helyi sajátosságokat figyelmen kívül hagyni lehetetlen volna. 

A FUEN-ben majdnem száz tagszervezetünk van, és nagyon 

különbözik a helyzetük egymástól. A romániai magyarság a legnagyobb 

közösség, talán a párezres szlovéniai német közösség a legkisebb, amelyet 

hivatalosan még nem is ismertek el Szlovéniában. Éppen ez az egyik fő 

megkülönböztető tényező a tagok között, az elismertség szintje. Az el nem 
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ismert görögországi törököktől az egyéni jogokon át az autonóm közösségekig 

minden megtalálható a skálán, és ezt figyelembe kell vennünk, amikor közös 

álláspontokat fogalmazunk meg. 

Nyugat-Európában, ha nem is tökéletes a kisebbségi kérdés rendezése, 

vannak jó megoldások, de eléggé bemerevedett a helyzet. Például 

Franciaországban a regionális nyelvek (breton, elzászi, okszitán) státusát 

próbálják kivívni, amely egy jogos felvetés, de nem valószínű, hogy a 

közeljövőben változna a francia jogrend. A tapasztalat azt mutatja, hogy 

szándék se nagyon van a nyugati kisebbségekben, hogy változtassanak a saját 

helyzetükön. Keleten és délen viszont, különösen a poszt-szovjet térségben 

nagyon sok megoldandó kisebbségi kérdés van, és egyértelműen látható a 

térképen, hogy Bécstől keletre etnikai szempontból sokkal színesebb Európa, 

tehát a nagy kihívások is itt vannak. Az utóbbi időben a FUEN-en belül is 

nagyobb hangsúlyt kapott ez a térség és a 2016. évi elnökválasztás is ezt 

igazolja, hiszen a küldöttek kelet-európai jelöltnek szavaztak bizalmat, miután 

világossá vált, hogy a korábbi (nyugati) vezetőségnek már nem volt megfelelő 

rálátása a mi régiónkra. 

A tagszervezeteinket egyenként is szolgáljuk, ami abban mutatkozik 

meg, hogy ha valahol problémát jeleznek, akkor fellépünk az illetékes 

hatóságok irányába. Például a szlovákiai magyarok számára az oktatási jogok 

kapcsán többekkel együtt sikeresen lépett fel a FUEN. Az ukrajnai oktatási 

kérdésben a kisebbségek érdekében mi is többször felszólaltunk, és időben 

ráérezve a veszélyre, jóval a bekövetkezte előtt jeleztük, hogy a 

nyelvtörvényhez, az oktatási törvényhez nem szabad hozzányúlni, az 

alkotmányt és a nemzetközi egyezményeket tiszteletben kell tartani. Ennek 

ellenére bekövetkezett a sajnálatos fejlemény az ukrán parlamentben, de mi 

következetesen képviseljük a megfogalmazott álláspontot. 

A FUEN-ben továbbá fontosak a munkacsoportok, amelyek a rokon 

nyelvek köré tömörülnek. Az egyik ilyen munkacsoport a külhoni németek 
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fóruma (röv.: AGDM - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in der 

FUEN), aminek a magyar megfelelője talán a MÁÉRT volna, amelyet a német 

kormány mindenkori kisebbségi biztosával együtt koordinálunk, és egy 

szószóló képviseli, akit a küldöttek maguk közül választanak. Ez egy fontos 

és értékes munkacsoport, hiszen olyan ajtókat nyitott meg a FUEN számára, 

amire egyébként nem lett volna lehetőség: 2016-ban Angela Merkel 

kancellárasszony fogadott minket, illetve 2017-ben Frank Walter Steinmeier 

szövetségi elnököt fogadtuk mi a FUEN flensburgi székhelyén. Ennek is 

köszönhetően a FUEN elismertsége és támogatottsága Németországban 

nyilvánvaló, akárcsak Magyarországon, hiszen ezeknek az országoknak van a 

legtöbb külhoni közössége, tehát közös érdek, hogy támogassanak egy olyan 

európai szervezetet, amely képes összefogni ezeket. Továbbá van egy szláv és 

egy török munkacsoport, valamint nemrég alakult meg Rómában az 

anyaország nélküli kisebbségek csoportja. Azokhoz viszonyítva, akik 

anyaországgal rendelkeznek, tehát szellemileg és kulturálisan együvé 

tartoznak, számíthatnak a központ támogatására, például a frízek csak az 

otthont adó német államra számíthatnak, nincsen anyaországuk, ezért olyan 

fontos, hogy az európai törekvésekben helyük legyen. 

Érdekképviseleti szempontból a FUEN egyértelműen civil alapokon 

fekszik, Németországban bejegyzett közhasznú egyesület, de egyes 

tagszervezetei révén politikai súlya, arcéle is van, és az őshonos kisebbségek 

legnagyobb európai szervezeteként a kapcsolatainkban és a lobbimunkánkban 

ez egy elismert jellemző. Az utóbbi esztendőben a különböző intézmények 

viszonyulásában is érződik ez, például a francia elnöki hivatal immár válasszal 

méltatja a FUEN felvetéseit, határozatait; ugyanez igaz az Európai Bizottság 

elnökére is; a Nyelvi Chartával kapcsolatban egy szűk körű egyeztetésre 

várnak minket, tehát első körben számítanak a véleményünkre az 
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egyezménnyel kapcsolatban.63 Mindez igazolja azt a munkát, amit végzünk, 

hogy jól képviseljük a tagjainkat, és számíthatnak ránk a partnereink. 

Az érdekképviseleti munka tulajdonképpen a célkitűzések 

megfogalmazásával kezdődik, fel kell mérni, hogy milyen információk állnak 

rendelkezésre, milyen az a közeg, amiben dolgozni fogunk, illetve anyagi és 

morális támogatók nélkül nem is lehet kivitelezni, hanem komoly (anyagi és 

szellemi) tőkére van szükség, amire építeni lehet. Ennek a munkának 

világosak a céljai: első szinten az érdekképviselet legfontosabb feladata, hogy 

megteremtse a befogadási készséget (public awareness) a téma kapcsán, 

másodsorban a politikai döntéshozók figyelmének felkeltése annak 

érdekében, hogy a téma egyáltalán napirendre kerüljön. Brüsszelben sokan 

megértik, hogy a kisebbségi kérdésben sok megoldatlan dolog van, de 

szerintük nem ez a legfontosabb, hanem vannak egyéb ügyek: a gazdasági 

válság, a görög államcsőd, a Brexit, a migrációs válság, amelyek valóban 

kapitálisak az Unióban, de ezen az alapon a kisebbségi téma sosem lehet első. 

Viszont időközben az asszimiláció és a nyelvvesztés tetten érhető a 

közösségeinkben, tehát mi sem várhatjuk meg a megfelelő alkalmat. A katalán 

törekvésekkel kétségtelen, hogy több figyelmet kapnak a kisebbségi 

törekvések, de inkább negatív értelemben, hisz a katalán önrendelkezés 

érthető módon taszítja a döntéshozókat, mert tartanak a dominó-effektustól. 

Ezért azt kell hangsúlyozzuk ebben az időszakban, hogy ez teljesen más 

kérdéskör, eltér az őshonos kisebbségek céljaitól, amelyek az adott állami 

keretben keresik a megélhetést és boldogulást, hogy elégedett és lojális 

közösségek lehessenek, amelyek nem akarnak kiszakadni az államukból. 

A konkrét érdekvédelmi cél, amit a rendelkezésre álló eszközökkel el 

akarunk érni, általában egy politikai döntés megszületése, egy új jogi 

                                                      
63 Ugyancsak említésre méltó, hogy a FUEN egyik brüsszeli rendezvényét Antonio Tajani, az 

Európai Parlament elnökének védnöksége alatt szervezhette meg 2017 májusában, valamint az 

UNESCO örökségvédelmi munkacsoportjába is meghívást kapott a FUEN elnöke 2017 

decemberében. 
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dokumentum elfogadása vagy a jobb alkalmazhatóság érdekében egy régebbi 

módosítása, ami változást hozhat a közösség életében. Romániában már az 

érvényes törvények betartása is külön kihívást jelent, elég nagy szükség van a 

civil aktivizmusra, ami önmagában jó cél, de közben új törvényeket is kell 

hozni. Ehhez szükséges a társadalmi bázis és a politikai, érdekképviseleti erő, 

illetve beágyazottság. Az elmúlt években a FUEN-ben sikerült megtalálni a 

közös nevezőt és olyan uniós jogi eszköz megalkotásához fogni, amely 

mindenki számára értéket hordoz, biztosítja a kellő európai figyelmet, illetve 

a kisebbségi kultúrák és nyelvek védelmére új uniós forrásokat rendelhet – 

erről szól a Minority SafePack (MSPI), a FUEN európai polgári 

kezdeményezése. 

A támogatottság mellett a hozzárendelt eszközök, a kommunikáció is 

nagyon fontos kérdéskör. A Kárpát-medencében ennek két, jól elkülöníthető 

válfaja van: az egyik a harcias, önigazoló fellépésű kommunikáció, a másik 

egy eredményorientált érdekképviselet, ami ha nem is az ellentéte az elsőnek, 

de bemutatja a közösségnek az elért eredményeket. Úgy gondolom, hogy 

együtt kell használni ezt a két kommunikációs technikát, be kell mutatni 

mindkét fajta munkát, de a harc mellett ne tévesszük szem elől a célokat. 

Például a Minority SafePack kidolgozása és lebonyolítása során voltak 

pillanatok, amikor egyáltalán nem kommunikáltunk, holott természetéből 

adódik, hogy minél többen tudjanak róla – ez a kulcsa a támogatottságnak. 

Első körben elutasították, fellebbeztünk és komoly levélváltás ment a 

Bizottsággal, közben megismertük az ellenző országok álláspontját a 

periratokból. Mindez a közönség számára is érdekes lett volna, viszont nem 

teregettünk ki minden elemet, hanem hosszú távon gondolkodtunk. Amikor 

kellett, kivártunk, hallgattunk és a kedvező bírósági döntést követően az 

Európai Bizottsággal sikerült egy háttéregyezményt elérni. Ez óriási hír volt, 

mégse kürtöltük világgá, amíg nem született meg a végleges bizottsági döntés, 
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mert felkelthettük volna az ellenérdekelt államok (Szlovákia, Románia, 

Görögország) figyelmét és ezek akár meg is akadályozhatták volna, tehát 

veszélyeztettük volna a bejegyzést. Csak akkor kommunikáltunk róla, amikor 

hivatalossá vált a döntés, és említésre méltó, hogy a tárgyalásokat követően 

kedvezően változott az álláspontjuk, hiszen végül több javaslatot fogadtak el, 

mint amiről eredetileg szó volt és így maradt bent a regionális politikára 

vonatkozó javaslatunk. Valószínűleg az eredményt veszélyeztettük volna, ha 

túl harcias kommunikációt folytatunk, és talán nem sikerült volna ugyanezt 

elérni. 

A Minority SafePack-et is mindenekelőtt egy eszköznek tekintjük, 

amelynek az a célja, hogy az Unió egy jogi csomagot fogadjon el a 

kisebbségek védelmére és támogatására nézve, és erre a Lisszaboni Szerződés 

adott lehetőséget az európai polgári kezdeményezés intézménye által. A brand 

és a csomagolás is teljes mértékben európai, nem vesz el semmit a 

tagállamoktól, hanem az Unióval osztott hatáskörbe kíván utalni bizonyos 

kérdéseket. Nem is értik a ladinok Dél-Tirolban, hogy miért olyan nehéz 

kivívni, hiszen a farkasok és a sziklák védelmével eleget foglalkoznak az 

Unióban, ahogyan a frízeknél a halak védelmével. Érthetetlen számunkra, 

hogy Brüsszelben megannyi témában szabályozás születik, viszont egy 

ennyire sajátos témával, mint az őshonos kisebbségeké, miért nem 

foglalkoznak, legalább megosztott kompetenciában?  

A Minority SafePack egyedi lehetőség, a szakértők a Kisebbségi 

Keretegyezménnyel és a Nyelvi Chartával megegyező fontosságúnak tartják, 

és valóban kiválthat egy időszerű fordulópontot a történelemben, hiszen két 

évtizede változatlan a helyzet. Tulajdonképpen a régi eszközök a nemzeti-

etnikai háborúk nyomán váltak szükségessé, miközben az Unióban az elvileg 

mindenkire érvényes koppenhágai kritériumokat sem tartatják be minden 

tagállammal, nem is felelne meg mindenki a kisebbségvédelmi standardnak. 

Ez mindenképpen olyan lehetőség, amelyet nem hagyhatunk ki, hiszen a 
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következő évtizedekben nem biztos, hogy adódik ehhez hasonló, illetve a saját 

képtelenségünket is hírül adnánk és rontaná a hitelünket, ha nem sikerülne 

összegyűjteni az aláírásokat. 

Elmondhatjuk, hogy kritikus időszakban sikerült az Európai 

Bizottságnál négy év várakozás és pereskedés után bejegyezni a 

kezdeményezésünket, az egymillió aláírást pedig 2018. április elejéig kell 

összegyűjteni. Azt gondolnánk, hogy az 50 millióra becsült őshonos 

kisebbségitől könnyen összegyűlhet ez a szám, de a gyakorlat sajnos az 

ellenkezőjét mutatja. Nem ilyen egyszerű, de ez nem is meglepő. A külhoni 

magyar szervezetektől eltérően Európában nem mindenhol találunk tapasztalt, 

erős politikai szervezeteket, hanem többnyire kisebb kulturális egyesületeket, 

amelyekben gyenge a politikai aktivizmus, ahol mandátumot sem tudnak 

szerezni országos vagy helyi képviseleti szervekben, márpedig egy ilyen 

aláírásgyűjtő kampány csak a politikai aktivizmus és marketing eszközeivel 

kivitelezhető. Ezért sem könnyű összehozni, de a magyar szervezetek bőven 

kiveszik a részüket: Erdélyben 250 ezer és Felvidéken 60 ezer gyűlt össze, 

Magyarországról pedig további 450 ezret várunk, tehát hetven százalék 

magyar nyelvterületről származna, a maradék pedig Európa többi szegletéből: 

nagyobb tételben Németország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, kisebb 

nagyságrendben Dánia, Belgium, Szlovénia, Horvátország jön szóba.  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet munkájához visszakapcsolva hadd 

említsek a FUEN-ben egy régi tervet, amely éppen az MSPI miatt tolódott egy 

évet: felépíteni egy online kisebbségi jogvédő platformot (Minority Monitor 

név alatt), amely elsősorban a jogsértésekről adna hírt, portál és hírlevél 

formájában működve. A magyar külhoni jogvédők tájékoztató munkájának 

mintájára épülne fel, listázva a sajátos sérelmeket, kiegészülve más európai 

kisebbségek problémáival, együtt az oroszországi németekkel, frízekkel és 

másokkal, egy olyan európai csomagolásban, amellyel kellőképpen fel tudjuk 
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kelteni a figyelmet és be tudjuk mutatni gondjainkat, de értékeinket is. 

Terveink szerint a 2018-as év második felében várható a platform beindítása, 

amint lezárul az MSPI aláírásgyűjtő munkája.64 Több partnerrel egyeztettünk 

már, ez egy olyan projekt, amihez érdemes csatlakozni, tehát ez 

együttműködési felvetés is egyben a KJI irányába. Köszönöm szépen! 

 

 

                                                      
64 Az aláírásgyűjtés 2018. április 3-án éjfélkor sikerrel zárult. Összesen több, mint 1.200.000 aláírás 

gyűlt össze és a kötelező 7 tagállamon kívül további négy országban, tehát összesen 11 tagállamban 

sikerült átlépni a küszöböt. Erdélyből végül 50.000-el több, összesen 300.000, Magyarországról 

pedig 570.000 aláírás érkezett az MSPI támogatására. Az aláírások leadása április folyamán minden 

országban megtörtént, és három hónap áll a hatóságok rendelkezésére, hogy kiállítsák az aláírások 

érvényességére vonatkozó tanúsítványt. Amint ez megtörtént, az Európai Bizottság összesíti a 

tanúsítványokat, ellenőrzi a feltételek teljesülését (legalább 1 millió aláírás 7 tagállamból) és 

meghallgatásra hívja a kezdeményezőket, ami után elkezdődhet a tényleges jogalkotási folyamat. 

A meghallgatásra leghamarabb 2018 őszén kerülhet sor. 
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Dr. Szili Katalin 

 

Kedvező-e a széljárás Európában az őshonos nemzetiségek autonómia 

törekvéseinek? 

 

 

Bevezető 

 

Mielőtt az előadásomba belekezdenék, fontos tisztáznunk és jól értenünk, 

hogy Európa más részein nem minden kifejezést használnak úgy, mint mi itt 

Magyarországon a „nationality” vagy „minority” nem ugyanazt jelenti az 

angolban, mint amit mi értünk alatta, legalábbis ami a kisebbségi vagy 

nemzetiségi kérdéseket jelenti. Úgy az angol nyelvben, mint a jogi 

megközelítésben nem is biztos, hogy mindig szinonimaként használja a 

szakirodalom. Az sem mindegy, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy a különböző elszakított nemzetrészekben, illetőleg az ott hatályos 

jogszabályokban mi az elfogadott és mi a tolerált, illetőleg használt 

terminológia.  

Ezek mind-mind fontos, egyben érzékeny kérdéseket vetnek fel. 

Elsősorban az a lényeges, hogy mi magyarok, akik arról beszélünk, hogy 

közösségeink számára fontos kérdés az autonómia, értjük-e egymást? Vajon 

tartalmában ugyanazt értjük-e ezen fogalom alatt, és vajon ez a fogalom az 

európai keretek között mi módon értelmezhető, figyelemmel arra, hogy a 

különböző nemzetrészek különböző módon közelítik-e tárgykört? 

Az előadás során áttekintjük a magyarság demográfiai állapotától 

kezdve, a különböző nemzetközi egyezményekben és szerződésekben a 

nemzeti kisebbségeknek garantált jogokat és külön-külön az adott többségi 

társadalom által garantált lehetőségeket. Megvizsgáljuk, hogy valóban 
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kedvező-e a széljárás? Az őshonos kisebbségek hajóinak vitorláit dagasztják-

e az európai szelek vagy sem? Ha igen, hogyan tudjuk e szeleket a saját 

közösségeink javára fordítani? 

 

A demográfia helyzet  

 

A Kárpát-medencei magyarság létszámát illetően előrevetíthető, hogy 30 év 

távlatában hozzávetőlegesen 10-15%-os létszámcsökkenéssel kell 

számolnunk. Egyedül Ausztriában mutatkozik növekedés, de az is leginkább 

a gazdasági kivándorlásnak tudható be. Ez összességében több mint félmillió 

fős veszteséget jelent. Egy vészjósló adat számunkra, hogy például naponta 

tízen hagyják el Szerbiát. Ez jelzi azt is, hogy önmagában az a tartalom, ami 

a közösségi létet, az identitás megtartását jelenti, mind nagyobb veszélybe 

kerül. Muszáj valamit lépnünk ennek a drasztikus arányú 

népességcsökkenésnek a mérséklése érdekében, mert ha nem így teszünk, 

akkor a történelem fogja az igényeinket és elképzelésinket zárójelbe tenni. 

Mint ahogy az látszik, a 2020-as évekre már olyan mértékű lesz a népesség 

fogyása, aminek már visszafordíthatatlan következményei lesznek, a ma még 

magyar jellegű vagy többségű településekre és területekre nézve. 

Mindeközben egy európai népvándorlásnak is tanúi vagyunk, ami 

ennek az előadásnak a tárgyát, csak összefüggéseiben érinti, mivel Európa 

nem tesz különbséget az újonnan érkezett gazdasági bevándorlók és az 

őshonos nemzeti kisebbségek között. Addig, amíg az Európa Unió tagországai 

lakosságának 85%-a tartozik a tituláris nemzetekhez, vagyis azokhoz, akik a 

többségi nemzetet alkotják, addig Európa lakosságának 10%-a tartozik 

valamely őshonos nemzetiségi csoporthoz. Ez az arány közel 60 millió embert 

jelent. Ugyanakkor 5 % azon európai lakosok aránya, akik bevándorlónak 

minősülnek. Ennek ellenére az európai adminisztráció nagy előszeretettel 

foglalkozik a bevándorló kisebbségekkel, míg az őshonos nemzetiségeket 
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érintő feladatokat negligálja, még arra sem veszi a fáradtságot, hogy legalább 

megjelölésében autochton - őshonos kisebbségekként megkülönböztesse őket, 

más kisebbségektől. Fel kell tehát hívni a közvélemény figyelmét arra, hogy 

az Európai Unió nem tolhatja folyton el magától az őshonos kisebbségek 

kérdését. 

Kétféle tevékenységet kell egyszerre ellátnunk. Egyrészről a már 

meglévő jogok szűkítése ellen folyamatosan tiltakoznunk kell, másrészről 

pedig olyan stratégiákat kell kidolgoznunk, amelyek nyilvánvalóan lehetővé 

teszik azt, hogy a nemzettársaink valóban a szülőföldjükön tudjanak maradni, 

gyarapodni és boldogulni, ne kelljen onnan elvándorolniuk, hogy vállalni 

tudják és merjék a saját magyarságukat, identitásukat, hogy használhassák az 

anyanyelvüket, hozzáférjenek az anyanyelvű oktatáshoz, kultúrához és a sort 

még hosszasan folytathatnánk. 

 

1. táblázat: A magyarság 1991-2021 között előre számított létszáma 

Magyarországon és a vele határos országokban 

Ország 1991 2021 

Változás 

abszolút 

számokban 

Változás 

százalékban 

Magyarország 9.960.000 9.650.000 -310.000 3,11% 

Szlovákia 521.000 443.000 -78.000 14,97% 

Ukrajna 157.000 125.000 -32.000 20,38% 

Románia 1.430.000 1.090.000 -340.000 23,77% 

Szerbia 293.000 208.000 -85.000 29,01% 

Horvátország 17.000 8.000 -9.000 52,94% 

Szlovénia 6.000 3.000 -3.000 50% 

Ausztria  41.000 57.000 +16.000 39,02% 
 

Forrás: Hablicsek László - Tóth Pál Péter - Veres Valér: A Kárpát-medencei magyarság 

demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021. A Központi Statisztikai Hivatal 

Kutatási Jelentései 78. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. 2004 
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A nemzeti kisebbségek jogai 

 

Ahogy azt már említettem, az Európai Unió intézményei jelenleg nem 

foglalkoznak azokkal kérdésekkel, amelyek az európai nemzeti kisebbségek 

jogait illetik. Helyette viszont egy másik intézmény, az Európa Tanács (ET) 

gyakorolja ezt a szerepet. A következő ábrákon bemutatjuk, hogy milyen 

módon fordulnak elő egyáltalán, és milyen terminológiát használnak az ET 

dokumentumai, illetve hogy melyek azok a nemzeti kisebbségi jogok, 

amelyek az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

kisebbségi jogok főbiztosának ajánlásaiban megjelennek. 

 

2. táblázat: A Nemzeti kisebbségek jogai az Európa Tanács keretein belül 

Előzmény Határozat/Ajánlás Nevesített kisebbségi jogok 

Worms-

jelentés 

1201 (1993) számú ajánlás 

az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye Kiegészítő 

Jegyzőkönyvére a nemzeti 

kisebbségek jogairól 

autonómia, önrendelkezés 

Római 

Egyezmény 

kiegészítő 

jegyzőkönyv 

tervezete 

(1993) 

Keretegyezmény a 

Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről, ETS, 157. 

számú szerződés, 

(Strasbourg, 1995) 

önazonosság megőrzéséhez 

fűződő individuális és kollektív 

jogok 

egyenlőség, a kulturális, a 

társadalmi és a gazdasági 

életben, valamint a 

közügyekben való részvétel 

Európa 

Tanács Helyi 

és Regionális 

Hatóságok 

52 (1997) szám határozat: 

Föderalizmus, 

regionalizmus, helyi 

autonómia és kisebbségek 

autonómia 
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Kongresszusa, 

Friuli – 

Venezia 

Giulia 

Autonóm 

Régió közös 

konferenciája 

(1996) 

43 (1998) számú ajánlás: 

A területi autonómia és a 

nemzeti kisebbségek 

helyi vagy regionális 

önkormányzás, autonómia, mint 

a szubszidiaritás egy lehetséges 

megvalósítási formája 

Gross-jelentés 

1334 (2003) számú 

ajánlás: Az autonóm 

régiók pozitív tapasztalata, 

mint konfliktusmegoldást 

sugalmazó ihletforrás 

Európában 

nemzeti közösségek államon 

belüli önrendelkezési joga 

autonómia, mint államon belüli 

megoldás, mely lehetővé teszi a 

kisebbség számára, hogy 

gyakorolja jogait és megőrizze 

kulturális önazonoságát, 

miközben bizonyos garanciákat 

nyújt az állam egységére, 

szuverenitására és területi 

integritására nézve 

Frunda-

jelentés 

1735 (2006) számú 

jelentés: A nemzet 

fogalma 

kulturális és nemzeti közösségek 

a természetes személyekhez 

hasonló meghatározott jogai 

nemzeti kisebbségek, mint 

államalkotó és társalapító 

tényezők, alanyi jog a nemzeti 

identitás megőrzésére, 

kifejezésére és ápolására, 

kollektív védelem 

a hagyományos nemzeti 

kisebbségek elismerésére és 

pozitív diszkrimináció, 

különösen, ami a központi és 

decentralizált intézményekben 

való arányos képviseletet illeti, 

kulturális nemzethez való 

tartozás 
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az államok joga, hogy egyoldalú 

intézkedéseket hozzanak a 

határaikon túl élő kisebbségeik 

védelmében, függetlenül attól, 

hogy ezek a kisebbségek a 

szomszédos vagy más 

országokban élnek 

De Puig-

jelentés 

1811 (2007) számú 

ajánlás: Régiósítás 

Európában 

kulturális, politikai és történelmi 

identitás, kollektív önazonosság, 

új területi entitások létesítése, az 

államok kötelezettsége a 

nemzetiségek kulturális, nyelvi, 

vallási és politikai jogainak 

fenntartására  

1811 (2007) 

számú 

ajánlás: 

Régiósítás 

Európában 

361 (2013) számú 

határozat: Különleges 

státuszú régiók és 

területek Európában 

emberi méltóság, egyenlőség, 

diszkriminációmentesség, 

önrendelkezés, területi 

vonatkozású önkormányzati 

megoldások, kollektív 

dimenziójú jogok, asszimiláció 

tilalma, kisebbségek joga saját 

intézményeik megőrzésére és 

továbbfejlesztésére, kollektív 

védelem 

Kalmár-

jelentés 

1985 (2014) számú 

határozat: A nemzeti 

kisebbségek helyzete és 

jogai Európában 

kisebbségi jogok védelme, 

önrendelkezés, területi 

önkormányzati megoldások, 

nyelvi, kulturális autonómia, a 

diszkrimináció különböző 

formáinak tilalma 

 
Forrás: Mile Balázs (szerk.): Joggal Európában, a Kárpát-medencei magyar 

autonómiatörekvések 25 éve. Budapest: L’Harmattan Kiadó. 2016, 47-49. 

  

Az Európa Tanács állásfoglalásai közül számunkra rendkívül jelentős 

mérföldkőnek számít a 2003-ban megalkotott Gross-jelentés,65 valamint az ezt 

                                                      
65 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1334 (2003) számú, Andreas Gross jelentése 

alapján elfogadott határozatának címe: „Az autonóm régiók pozitív tapasztalata, mint 

konfliktusmegoldást sugalmazó ihletforrás Európában”. 
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továbbfejlesztő Frunda - és a Kalmár-jelentések.66 Ezek mind nagy előrelépést 

jelentettek arra vonatkozóan, ami az önrendelkezést, a kisebbségi jogok 

védelmét és a területi önkormányzati megoldásokat illeti, egyben fontos 

hivatkozási alapot is jelentenek számunkra, akárcsak az EBESZ alábbi 

releváns dokumentumai: 

 

3. táblázat: A kisebbségek jogai az EBESZ Kisebbségek főbiztosa ajánlásában 

Dokumentum Nevesített kisebbségi jog 

A Nemzeti kisebbségek oktatási 

jogairól szóló hágai ajánlások 

(1996) 

Anyanyelvű oktatáshoz való jog, 

egyenlőség és diszkrimináció mentesség, 

kisebbségi oktatás 

A nemzeti kisebbségek nyelvi 

jogairól szóló oslói ajánlások 

(1998) 

Anyanyelvű: névhasználat, 

vallásgyakorlás, intézmények alapítása és 

működtetése, média, gazdasági élet, 

közigazgatási hatóságok és 

közszolgáltatás, független országos 

intézmények, igazságszolgáltatási 

hatóságok 

Lundi ajánlások a nemzeti 

kisebbségeknek a közéletben 

való tényleges részvételéről 

(1999) 

Identitás szabad megválasztása, 

egyenlőség, diszkriminációmentesség, 

részvétel a döntéshozatalban, 

önkormányzás 

Útmutató a kisebbségi nyelvek 

használatához az elektronikus 

médiában (2003) 

Véleménynyilvánítási szabadság, 

kulturális és nyelvi sokféleség védelme, 

identitás védelme, megkülönböztetés 

tilalma. 

                                                      
66 Lásd a Frunda György jelentése alapján elfogadott 1735 (2006) számú ajánlást a "nemzet" 

fogalmáról, illetve a Kalmár Ferenc jelentése alapján elfogadott 1985 (2014) számú határozatot a 

"nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában" címmel. 
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Bolzanói ajánlások a nemzeti 

kisebbségekről az államközi 

kapcsolatokban (2008) 

Az államok joga, hogy támogassák a más 

államokban élő nemzeti kisebbségeikhez 

tartozó személyeket, törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő elbánáshoz való 

jog, szabad véleménynyilvánítás és a 

kulturális, nyelvi és vallási identitás 

megőrzése, a nemzeti kisebbségek joga, 

hogy kapcsolatot tartsanak a velük azonos 

nemzeti, illetve etnikai, kulturális, nyelvi, 

vallási identitású, közös kulturális 

örökségű személyekkel, akik törvényesen 

más államban élnek 

Ljubljanai irányelvek a sokszínű 

társadalmak integrációjáról 

(2012) 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma, 

egyenlőség, sokszínűség és a többes 

identitás elismerése, önkéntes 

identitásválasztás, részvétel a 

közügyekben, részvétel a kulturális 

életben és a hitéletben, 

anyanyelvhasználat, anyanyelvű oktatás 

 
Forrás: Mile 2016 i.m., 34-35. 

 

Kárpát-medencei körkép 

 

A rendszerváltást követően, Felvidéken, Kárpátalján, Székelyföldön és a 

Vajdaságban is megjelentek azok a dokumentumok, koncepciók, és 

megfogalmazódtak olyan törekvések, amelyekkel – esetlegesen a 

változásokkal egy időben – lehetőség nyílhat az autonómia megteremtésére. 

A következőkben ezeket a törekvéseket tekintjük át.  

A különböző nemzetrészeinken a magyarság a maga történelmi 

sajátosságainak is megfelelően, a szabályozást és a lehetséges politikai 

nyitottságot figyelembe véve alakította ki a maga elképzeléseit, hiszen a 

történelmi adottságok, a realitások és a többségi fogadókészség nagyban 

determinálják lépeseiket. Mára már egyértelműen elmondható, hogy az 
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autonómiaigény tekintetében a Kárpát-medencében egyetértés van a politikai, 

társadalmi és civil szervezetek között. 

Az erdélyi magyarság semmi mást nem szeretne, nem akar sem 

elszakadni, se leszakadni, se önállósodni csak azt, ami Európában bárhol 

lehetséges az európai szubszidiaritás elvére alapozva. Azon a szinten 

szülessenek a döntések, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. Saját 

közösségük, maga dönthessen a saját sorsáról, hogy az identitását megőrizve, 

nyelvét gyakorolni, kultúráját, hagyományait őrizni tudja. Székelyföld 

politikai és társadalmi szervezetei között az igény egységes az autonómia 

tekintetében, két koncepció létezik (a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetségé – RMDSZ, valamint a Székely Nemzeti Tanácsé - SZNT), 

amelyek alapja a dél-tiroli statútum a következő eltérésekkel.  

 

4. táblázat: Az RMDSZ és az SZNT autonómiatervezetének összehasonlítása 

Autonómiatervezet RMDSZ SZNT 

Cím 
A romániai Székelyföld 

autonómiastatútuma 

Székelyföld 

Autonómiastatútuma 

Preambulum 

Szükséges a román 

alkotmány módosítása, 

helyi autonómia, 

decentralizáció, 

szubszidiaritás, 

alkotmányos alapok 

Nem szükséges a román 

alkotmány módosítása, 

nemzeti közösség államon 

belüli önrendelkezése 

Régió 

Határai 

Meglévő közigazgatási 

egységek (megyék) 

egyesülésével  

Történelmi határok: 

Kovászna, Hargita és 

Maros megye székely 

székei 

Jogkörei 

A jelenlegi közjogi 

keretekből kiindulva 

szabályozza a régió 

hatásköreit 

Régiós, széki és települési 

jogkörök, alulról felfelé 

szerveződő 

kompetenciarendszer 
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Kapcsolata az 

állammal 

Regionális és megyei 

szinten, prefektuson 

keresztül 

Regionális, széki és 

települési szinten, 

kormánybiztoson 

keresztül 

Közigazgatása 

Delegálás, regionális 

tanács, 77 taggal 

regionális végrehajtó 

testület 

Szubszidiaritás, regionális 

tanács, 77 taggal 

regionális végrehajtó 

testület 

Nyelvhasználat 

A román nyelv mellett a 

magyar is hivatalos 

nyelvnek számít 

Székelyföld polgárainak 

joguk van az 

anyanyelvükön tanulni, az 

állam és a régió hivatalos 

nyelveit egyenrangúan 

használni 

Pénzügyek 

Meglévő struktúrák 

átalakításával, hatáskörök 

delegálásával 

Szubszidiaritás, széki és 

települési önkormányzati 

jogkörök 

 
Forrás: Mile 2016 i.m., 86. 

 

Felvidéken alapvetően nem is használják az autonómia szót, Szlovákiában 

kerülendő e kifejezés. A szlovák jogrendszer nem is ismeri el a nemzeti 

kisebbségek közösségi jogait, alkotmányuk nem ismeri el az autonómia 

jogintézményét – sőt a Benes-dekrétumok ma is hatályban vannak – ezért a 

szlovákiai magyarság az önkormányzatiságot tekinti megoldásnak. A 

közösségi önkormányzás keretében fogalmazta meg jövőképét a Magyar 

Közösség Pártja: „A szlovákiai magyarság önkormányzása – a szlovákiai 

magyar közösség szülőföldön való boldogulásának programja” című 

dokumentumban.  

A vajdasági autonómia speciális, hiszen mintegy a többségi társadalom 

autonómiája jelenik meg. Tehát Vajdaságban a magyarság autonómiája, az 

autonómia az autonómián belül. A többségi társadalomnak van egy területi 

autonómiája, ugyanakkor a magyarság, mint kisebbség rendelkezik a Magyar 

Nemzeti Tanáccsal, ami intézményrendszerében az önigazgatást jeleníti meg. 
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A Vajdasági Autonóm Tartományon belül a magyar közösség tizenhárom 

százalékát teszi ki. A vajdasági autonómia a törvényhozási autonómia 

kritériumainak ugyan nem felel meg, ugyanakkor egy olyan adminisztratív 

autonómia alakult ki, melynek törvényi alapjait a szerbiai alkotmány 

garantálja, valamint az a statútum, mely 2009-ben elfogadásra került. Ez 

alapján a Magyar Nemzeti Tanács működésével megfelel azon 

kritériumoknak, amelyek az önálló képviselethez szükségesek. Önálló döntési 

jogkörök biztosítják az önigazgatást az oktatás, a kultúra, a média, a pénzügy 

területén. A magyar kormány jelentős gazdasági támogatással egy újabb 

lendületet adott ahhoz, hogy a Vajdaság Szerbia európai integrációjának 

motorja legyen. 

Kárpátalján a magyar kormány által biztosított támogatás keretei között 

elsősorban egy beregszászi különleges gazdasági övezet létrehozása lehetne a 

kezdő lépés, de ennek megvalósulását beárnyékolják a jelenlegi események. 

Ukrajna aláírta az Európai Unióval a társulási megállapodást, amely 2017. 

szeptember 1-én hatályba is lépett. Ehhez képest 2017. szeptember 5-én 

megalkották azt az oktatási törvényt, ami eltörli a magyar nyelven történő 

oktatást 4. osztály felett. Negyedik osztályig is a gyakorlatban az 

önkormányzatok diszkrecionális joga, hogy döntsenek az oktatás kérdésről, 

így a magyar kisebbség jogai és lehetőségei jelenősen csorbultak. Ez nem 

csupán jogszűkítés irányába történő visszalépés, hanem egyszerűen 

jogfosztás. 

Ez az oktatási törvény abszolút szokatlan és merőben szembemegy a 

társulási megállapodással, amelyben kinyilvánítja Ukrajna, hogy ők a 

kisebbségi jogokat, illetve az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartják. 

Ehhez képest született meg az oktatási törvény jogfosztó módosítása. 

  Kárpátalja vonatkozásában is, mint két meghatározó politikai szervezet 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetsége (KMKSZ), és az Ukrajnai Magyar 
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Demokrata Szövetség is (UMDSZ) rendelkezik elképzeléssel a szervezetek 

politikai programjában. Az ukrán események azonban a Kárpátaljai magyar 

autonómia és a Tisza-melléki járás szempontjából ellehetetlenítik a területi 

önkormányzati koncepciók felvetését. Emellett bármilyen föderatív 

elképzelést a jelenlegi helyzetben az ukrán államiság elleni támadásként 

értelmeznek. Itt folynak az egyeztetések egy közös koncepció kidolgozására. 

 

Záró gondolatok 

 

Több mint huszonöt esztendővel a rendszerváltozást, és több mint tizenhárom 

esztendővel az Európai Uniós csatlakozást követően a magyarság jelentős 

többsége egyben európai polgár is, és a szülőföldjén szeretne boldogulni. Az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Unója (FUEN) és az RMDSZ által 

kezdeményezett Minority Safepack például egy jó lehetőség törekvéseinknek 

kedvező hátszelet biztosítani az európai porondon. Azzal, hogy közben a 

Brexit előkészítése is zajlik, mely előre vetíti az Unió átfazonírozását is a 

globális világban, fel kell készülnünk, hogy csak egy olyan, a nemzeteiben 

erős és kikezdhetetlen Európa lesz képes megvédeni a sokszínűségében 

egységes, a közös érdekeken és értékeken alapuló szövetséget, mely a 

nemzetiségi törekvéseket maximálisan tiszteletben tartja. 
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dr. Wágner Tamás 

 

Kis létszámú magyar osztályok helyzete a Vajdaságban67 

 

 

Vajdaságban hosszú ideje komoly gondot jelent a kis létszámú magyar 

osztályok fennmaradása. Az elmúlt évek során számos esetben nem indították 

el a korábban már betervezett osztályokat, mivel a gyereklétszám nem érte el 

a törvényi minimumot, s az oktatási intézmények nem kapták meg az ehhez 

szükséges engedélyt. Ezt a demográfiai mutatók mellett a szerb jogszabályi 

környezet rugalmatlansága és hiányos volta okozza. Az elkövetkezőkben 

mindezt részletesen is elemezni fogom, külön kiemelve a szabadkai Svetozar 

Marković gimnázium másodéves, magyar tannyelvű társadalmi-nyelvi 

szakának kálváriáját is. 

Mielőtt azonban a konkrét részletekbe belemennénk, hangsúlyoznunk 

kell, hogy a kis létszámú magyar osztályok megőrzése kulcsfontosságú, mivel 

a közösség hosszútávú fennmaradása múlik rajta. Közel sem mindegy tehát, 

hogy a megszüntetett osztály a többségi nemzet diákjait vagy a nemzeti 

kisebbségekéit érinti-e. Utóbbiak tekintetében ez a lépés ugyanis azzal 

fenyegethet, hogy magyar iskola hiányában a szülők kénytelenek lesznek 

gyermeküket szerb iskolába íratni. Ez a veszély elsősorban a 

szórványközösségeket érinti, ahol a családon kívül alig lehet a magyar nyelvet 

használni, s az iskola az egyetlen olyan közösségi színtér, ahol a gyermekek 

anyanyelvüket fejleszthetik, ápolhatják. További problémát jelent sajnos, 

hogy ez a tény nem minden esetben tudatosul az érintettekben, s engedve a 

könnyebb érvényesülés látszatának, akkor is a többségi nyelven folyó oktatást 

                                                      
67 A tanulmány alapját a Kisebbségi Jogvédő Intézet partnerének, Buckó György ügyvéd úrnak a 

szabadkai Svetozar Markovic gimnáziummal kapcsolatos beszámolói képezik. 
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választják, amikor lehetőségük volna a gyermeküknek anyanyelvű képzést 

biztosítani. 

Azonban a nemzeti identitás egyik legfontosabb eleme a nyelv. Nem 

véletlenül mondták a reformkorban, hogy „Nyelvében él a nemzet!”68. Szintén 

találó Szili Katalin megállapítása is, aki az ukrán oktatási törvény kapcsán 

kijelentette, hogy ha egy közösség a nyelvét elveszíti, akkor egy idő után az 

identitását is el fogja.69 Az államok a 19. század óta kulcsszerepet szánnak az 

oktatásnak a nemzeti identitás formálásában:70 felismerték, hogy egy olyan 

szocializációs eszköz, melynek révén a kívánt „nemzeti egység” 

megteremthető. A nemzetépítést folytató országoknak ugyanis lehetővé tette, 

hogy a nyelvhatárokat kitolva, s a korábbi nyelvi diverzitást felszámolva 

„valódi” nemzetállammokká váljanak. Ezzel párhuzamosan viszont a nemzeti 

kisebbségek is rájöttek, hogy fennmaradásuk többek között azon is múlik, 

hogy ki tudják-e építeni az anyanyelvi iskolahálózatukat. Éppen ezért a 19. 

század a különféle nemzeti mozgalmak jegyében telt, ami számos esetben 

komoly konfliktusokat okozott. Ez különösen Európa keleti felére és a 

Balkánra volt igaz, ahol a térség nagyhatalmainak (Habsburg, Török, Orosz 

Birodalom) keretein belül tucatnyi nép élt. Törekvéseikre a központi vezetés 

általában valamilyen represszióval válaszolt, esetenként egyes nyelvek 

betiltásra is kerültek (például az Orosz Birodalomban). 

Manapság az asszimilációs politikát folytató államok ugyancsak az 

anyanyelvi oktatást veszik célba, módszereik azonban időközben finomodtak. 

A kisebbségellenes oktatási reformokat, a többségi nyelv választásának 

                                                      
68 A kárpátaljai magyar kisebbségi lét perspektívái az ukrán oktatási törvény után. Forrás: 

https://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/a-karpataljai-magyar-kisebbsegi-let-perspektivai-az-

ukran-oktatasi-torveny-utan, letöltve: 2018.02.25. 
69 Szili Katalin: egy közösség a nyelvével az identitását is elveszíti. 2017.09.16. Forrás: 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szili-katalin-egy-kozosseg-a-nyelvevel-az-

identitasat-is-elvesziti/, letöltve: 2018.02.28. 
70 Dancs Katinka: Kultúra – Iskola – Nemzeti azonosságtudat a nemzeti identitás értelmezése és 

vizsgálatának lehetőségei általános iskolások körében. 2016. Forrás: 

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Dancs_MPed20164.pdf, letöltve: 2018.02.25 

https://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/a-karpataljai-magyar-kisebbsegi-let-perspektivai-az-ukran-oktatasi-torveny-utan
https://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/a-karpataljai-magyar-kisebbsegi-let-perspektivai-az-ukran-oktatasi-torveny-utan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szili-katalin-egy-kozosseg-a-nyelvevel-az-identitasat-is-elvesziti/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szili-katalin-egy-kozosseg-a-nyelvevel-az-identitasat-is-elvesziti/
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Dancs_MPed20164.pdf
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propagálását legtöbbször azzal indokolják, hogy ezáltal az adott nemzeti 

közösség jobban fog érvényesülni, nem kell elhagynia a szülőföldjét. Ezzel 

szemben a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a diákok az 

ismereteket anyanyelvükön tudják a legjobban megszerezni, az államnyelv 

erőltetésével pedig a tárgyi tudás feláldozását érjük el. Ennek oka, hogy egy 

nyelven akkor lehet új anyagokat elsajátítani, ha az egyén nyelvtudása egy 

bizonyos szintet már elért és kialakult az ún. kognitív tanulási készség.71 Az 

ilyen helyzetbe került vagy kényszerített diák tehát sokáig alulteljesítő lesz az 

iskolában, ami a tanulmányi eredményei mellett az önképére is ki fog hatni. 

Ugyanis azt érezheti, hogy anyanyelve akadályt képez az előrehaladásában, 

ami miatt azt egyre inkább szégyellni, s használatát kerülni igyekszik. Maga 

az anyanyelv is károsodik, hiszen nem tanulja meg azokat a kifejezéseket, 

fogalmakat, ami a beszéde választékosságához szükségesek: konyhanyelvi 

szinten ragad meg, s a helyesírása is gyenge lesz. Jól látható tehát, hogy az 

ilyen oktatási forma a második nyelv (az államnyelv) használatát erősíti, s a 

diák anyanyelvét háttérbe szorítja. Éppen ezért találó a tudományos 

elnevezése is: nyelvi befullasztási program. További problémát jelent, hogy a 

pedagógiai ellenérveken túl mindez oda vezethet, hogy maga a kisebbségi 

identitás is veszélybe kerül.72 Hiszen gondoljunk csak bele: a gyerek jó 

eséllyel a többségi nemzethez tartozók közül választ magának barátot, az 

anyanyelv gyakorlatilag a szűkebb családi körre szorítkozik, s elképzelhető, 

hogy a párválasztás során is ez fog dominálni. A szakemberek arra 

figyelmeztetnek, hogy az államnyelvet az anyanyelvi képzés során is el lehet 

sajátítani, az érvényesüléshez nem kell feladni az identitásunkat, sőt: 

kutatások éppen azt bizonyítják, hogy ez a leghatékonyabb mód arra, hogy a 

                                                      
71 Szükséges, de nem elégséges: az ukrán oktatási reform és a nemzeti kisebbségek. 2017.09.26. 

Forrás:http://bgazrt.hu/_files/NPKI/ELEMZÉSEK/Elemzes_oktatrv_ukr.pdf, letöltve: 2018.02.24. 
72 Csernicskó István – Göncz Lajos: Tannyelvválasztás a kisebbségi régiókban: Útmutató 

kárpátaljai magyar szülőknek és pedagógusoknak. 2009. január. Forrás: 

http://kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/ csernicsko_goncz_tannyelv_valasztas_utmutato.pdf, 

letöltve: 2018.02.27; 1-5.  

http://bgazrt.hu/_files/NPKI/ELEMZÉSEK/Elemzes_oktatrv_ukr.pdf
http://kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/%20csernicsko_goncz_tannyelv_valasztas_utmutato.pdf
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megfelelő tárgyi tudást megszerezzük. A vita igazából arról szólhat, hogy 

hogyan lehetne javítani az államnyelv oktatását.73 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a nemzeti kisebbségeknek 

ragaszkodni kell a saját oktatási hálózat biztosításához, fenntartásához. 

Emellett fel kell hívni az érintett szülők figyelmét arra, hogy az egyéni 

döntéseikkel nemcsak gyerekeik, hanem az egész közösség megmaradását is 

veszélyeztethetik. Ennek során pedig kulcsszerep hárul a kis létszámú 

osztályokra, amelyek a szórványközösségek számára az egyetlen mentsvárat 

jelentik a beolvadással szemben. 

A fentieknek különös jelentősége van a vajdasági magyarság 

szempontjából is. Egyrészt a jugoszláv korszakban, valamint a milosevicsi 

időkben fokozatosan leépült az anyanyelvi oktatási hálózat, s a magyar 

gyerekek egyre nagyobb hányada kényszerült szerb osztályokba. Az 1975/76-

os tanévben például a 39409 általános iskolás tanuló közül csak 31673 

részesült anyanyelvi képzésben, az 1983/84-esben pedig a 33517-ből 26533 

járt magyar általános iskolába. A középiskolások tekintetében ezek a számok 

még rosszabbak voltak, itt a diákok 30-35%-a szerb tannyelvű intézményben 

végezte a tanulmányait. Emellett érdemes még megjegyezni, hogy a vegyes 

házasságból származókat pedig minden esetben ilyen intézményekbe iratták. 

Ráadásul ezt csak súlyosbította a jugoszláv nemzet ideológiájának sulykolása, 

illetve a későbbi nagyszerb nacionalizmus, ami azt sugallta az érintetteknek, 

hogy csak a többségi lakosságba történő beolvadás útján tudnak érvényesülni. 

Emiatt sokan önként választották a „jugoszláv” utat, s vallották magukat 

jugoszlávnak a népszámlálásokon.74  

Másrészt a közösség oktatási hálózata egyre komolyabb veszélyben 

van, mivel évről-évre kevesebb gyerek születik. Jelen pillanatban úgy tűnik, 

                                                      
73 Csernicskó István – Göncz Lajos: i.m.; 5-9. 
74 Mirnics Károly: Egy asszimilálódó nemzeti kisebbség jelene és jövője. In: Kalapis Zoltán-

Sinkovits Péter-Vékás János (szerk.): Magyarok Jugoszláviában ’90. Újvidék: VMDK kiadása. 

1990, 181-190. 
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hogy asszimilációs kormányzati politikára sincs szükség. Ennek 

alátámasztására elegendő hivatkozni egyetlen tényre: míg 1910-ben a 

vajdasági magyarság összlétszáma több mint 425 ezer volt, addig ez a szám 

2011-re 251 ezerre csökkent. Ráadásul Vajdaság össznépességéhez képest 

28,1%-ról 13%-ra esett vissza az arányuk miközben a szerbek több mint 2/3-

os többségre tettek szert ugyanezen idő alatt. A részletekbe tekintve pedig a 

kép még inkább ijesztő. Amíg a tartomány lakosságának csak a 21%-a 60 

évnél idősebb, addig a helyi magyarság 26%-a esik ebbe a kategóriába, ami 

nem véletlen: az egyik legelöregedettebb közösség Szerbiában. Az 

átlagéletkor 44,9 év, ami lényegesen magasabb, mint a romák (28,3) vagy a 

bosnyákok (33,5) esetében, de a szerb (42,5) adatot is meghaladja. 

Mindezekből az is következik, hogy a születési és a halálozási mutatók is 

nagyon kedvezőtlenek. A vajdasági magyar családok csak 4,4%-ban születik 

meg a népességszaporulathoz szükséges harmadik gyermek. Ehelyett inkább 

az egy (34%) vagy a két (31%) gyermek a jellemző.75 Az elmúlt 20 év adataira 

pillantva érdemes továbbá megjegyezni, hogy míg 1991 és 2000 között 33259 

újszülöttet regisztráltak, addig 2001 és 2010 között 25354-et. Ezzel 

párhuzamosan ugyanezen időszak alatt a halálozások száma a 

következőképpen alakult: 62530, illetve 55401. Ennek nyomán a vajdasági 

magyarok száma csak a népszaporulatnak köszönhetően évi 3 ezer fővel 

csökken. A fenti adatokat regionális (térségek) kontextusban vizsgálva 

érdemes kiemelni, hogy habár a közösség 60-70%-a nem kifejezetten 

szórványterületen él, ez egyáltalán nem tükröződik vissza a demográfiai 

mutatókban. Ugyanis a szórványban sokkal kedvezőbb népszaporulati 

adatokkal találkozhatunk, mint a tömbvidékek esetében. Erre jó példát 

szolgáltat a Tiszapart régió, ahol a magyarság aránya több mint 80%, viszont 

                                                      
75 Bozóki Antal: A magyar közösség Szerbiában. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. 

2013. 25-35. 
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a teljes termelékenységi arányszám csak 1,2 volt 2010-ben. Ezzel szemben a 

szórványnak számító Dél-Bácskában (4,5%) ugyanez az érték 1,68 volt.  

A születési-halálozási mutatókon kívül az asszimiláció is jelentős 

mértékben hozzá tud járulni egy közösség fogyásához. Ez utóbbi szempontból 

kulcsfontosságú a vegyesházasságok kérdése, továbbá az ilyen 

kapcsolatokból születő gyerekek identitása. Sajnos ezen a téren sem túl rózsás 

a helyzet. Annak ellenére, hogy a szerbek és a magyarok kulturális és vallási 

karaktere jelentősen eltér egymástól (elegendő itt csak az ortodox vallásra 

utalni), a vegyesházasságok aránya 27-28% körül alakult az elmúlt 

időszakban, ráadásul ez a szám folyamatosan növekszik. Természetesen ez az 

érték átlagot tükröz, mely az egyes régiók tekintetében nagy eltérést mutat: 

ugyanis míg a Tiszapart esetében ez a szám alig haladja meg a 7%-ot, addig a 

szórványvidéknek számító Dél-Bácska és Szerémség esetében eléri a 70-80%-

ot is. Ennek kapcsán érdemes még azt is megjegyezni, hogy az sem mindegy, 

hogy férfi vagy nő lép-e vegyesházasságra: míg előbbinél a születendő 

gyermekek 50%-a magyar lesz, addig az utóbbiaknál ez az arány csak 30%. 

Jól látható tehát, hogy a vegyesházasságok jelentős része egyenes utat jelent a 

beolvadás felé, különösen a szórvány esetén kritikus a helyzet: itt már az adott 

közösség puszta reprodukciója is szinte lehetetlen, legfeljebb a csökkenés 

mértékét lehet befolyásolni.76 

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a legnagyobb problémát egyre inkább 

nem pusztán e tényezők, hanem a tartomány migrációs folyamatai okozzák. 

Ugyanis a Vajdaság az elmúlt évszázadokban mindig is egy olyan terület volt, 

ahol a lakosság létszáma és etnikai összetétele jelentős mértékben fluktuált. 

Ezen az I. világháborút követő impériumváltás sem változtatott, sőt az új 

vezetés inkább erősítette ezeket a folyamatokat pl: délszláv telepesek 

letelepítése a magyarlakta városokban. A kolonizáció a II. világháború után is 

                                                      
76 Badis Róbert: Látlelet a vajdasági magyarok demográfiai helyzetéről. 2012. Forrás: 

www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-3-03-Badis.pdf, letöltve: 2018.02.26.  27-37. 

http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-3-03-Badis.pdf
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folytatódott, s 1971-re már több mint 460 ezer ember származott más, főként 

szerbek lakta vidékekről, ami a tartomány akkori lakosságának 22-23%-át 

tette ki.77 A folyamat ezt követően lassult, majd a délszláv háborút nyomán 

újabb lendületet vett. Pár év leforgása alatt több mint 270 ezer, főként szerb 

nemzetiségű menekült telepedett le a Vajdaságban (ez az akkori lakosság 

13%-a), ismét gyökeresen megváltoztatva a térség etnikai összetételét: a 

magyarság aránya a 2001-es népszámlálásra a korábbi 16,9%-ról 14,28%-ra 

csökkent, míg a szerbeké 57,21%-ról 65,05%-ra nőtt. A Tiszapart régió 

tömbmagyar vidékeire viszonylag kevés menekült érkezett, de számottevő a 

nagyobb, magyarok által jelentős arányban lakott városokban otthonra találók 

létszáma, pl.: Szabadka 6401, Temerin 3444.78 A közösség számára gondot 

jelent továbbá, hogy az elmúlt évtizedek során szinte mindig nagymértékben, 

esetenként az etnikai arányát is meghaladóan vett és vesz részt a külföldi 

munkavállalásban. A szocializmus időszaka alatt, az 1960-as évek közepétől 

a gazdasági válság hatására megindult az elvándorlás Nyugatra. Ennek 

kapcsán a pontos adatok nem ismertek, ugyanakkor jelzésértékű, hogy az 

1971-es népszámlálás szerint több mint 16 ezer, míg az 1981-es szerint több 

mint 13 ezer magyar tartózkodott külföldön. A kiáramlás folyamatos volt, a 

visszavándorlás nem igazán volt jellemző.79 A 90-es években kitört délszláv 

háború ezen csak tovább rontott: a tömeges elszegényedés, kilátástalanság és 

a háborús uszítás elől tömegek keltek útra. Gábrity Molnár Irén szerint a 

vajdasági magyarság ezen időszak alatt 50 ezer fős migrációs veszteséget 

szenvedett el.80 Ez már alapjaiban veszélyeztette a közösség megmaradását, 

hiszen sokszor fiatalkorú katonaköteles személyek hagyták el a tartományt, 

ami csökkentette a reprodukció képességét. Továbbá ezzel párhuzamosan 

                                                      
77 Mirnics Károly: i.m.; 181-190. 
78 Bozóki Antal: i.m., 217-219. 
79 Mirnics Károly: i.m.; 181-190. 
80 Gyurgyík László-Horváth István-Kiss Tamás: Demográfiai folyamatok, etno-kulturális és 

társadalmi reprodukció. In: Bitskey Botond (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században. 

Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal. 2010, 77-78. 
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jelentős számú értelmiségi is így tett, mely a szellemi hátország tartalékait 

apasztotta le végzetesen. Mindezek fényében Bozóki Antal szerint - a 2011-

es népszámlálás adataira pillantva - az az egyetlen pozitívum, hogy a 

magyarság még nem vesztette el a „területi harcokat”: „Abszolút többségét 

megőrizte Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Kishegyes, Topolya községekben; 

relatív többségét Óbecse és Csóka községben, valamint Szabadka városában. 

Még mindig jelentős arányban (10-29,9%) vagyunk jelen Temerinben, 

Törökbecsén, Zomborban, Apatinban, Törökkanizsán, Nagykikindán, 

Nagybecskereken, Magyarcsernyén és Torontálszécsányon; s további 21 

községben vagyunk jelen kisebb (1-9,9%), de ugyanakkor jelentős számban, 

köztük Újvidéken, Fehértemplomban, Pancsován, Hódságon”.81 Azonban ez 

is csak viszonylagosnak tekinthető, hiszen úgy sikerült ezt elérni, hogy közben 

a magyarság a kilencvenes és a kétezres években óriási vérveszteséget 

szenvedett el létszámában és arányában egyaránt. Erre jó példát szolgáltat 

Szabadka esete, ahol a magyarság bár továbbra is relatív többséget alkot, de 

létszáma a közel 65 ezer főről 50 ezerre,82 míg aránya 42,7%-ról83 35,7%-ra84 

csökkent. Ráadásul egyesek szerint ezek az adatok ma már nem állják meg a 

helyüket, mivel a 2010-től kezdve újabb, szintén jelentős elvándorlási hullám 

indult meg, döntő részben a kettős állampolgárság által megkönnyített uniós 

munkavállalási lehetőségek miatt. A VMSZ 2016-os felmérései alapján 

évente 5-6 ezer magyarral van kevesebb,85 egy tavalyi MNT által szervezett 

tanácskozáson pedig Tátrai Patrik geográfus egyenes úgy nyilatkozott, hogy a 

                                                      
81 Bozóki Antal: i.m., 34.  
82 Badis Róbert: A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzői – A 2011-es népszámlálási 

eredmények ismertetése. 2015. Forrás: http://www.vmtt.org.rs/mtn2014/443_449_Badis.pdf, 

letöltve: 2018.02.29 
83 Bozóki Antal: i.m., 29.  
84 Szabadka összetétele a 2011-es népszámlálás alapján. Forrás: Stojšin, Snežana: Ethnic Diversity 

of Population in Vojvodina at the Beginning of the 21st Century. In: European Quarterly of 

Political Attitudes and Mentalities 4. 2015, 2, 25-37. 
85 Sohasem vándoroltunk még el ilyen ütemben - Végnapjait éli a délvidéki magyarság?. 

2016.11.16. Forrás: http://regi.delhir.info/cimlap/friss-hireink/59497-sohasem-vandoroltunk-meg-

el-ilyen-uetem ben-vegnapjait-eli-a-delvideki-magyarsag, letöltve: 2018.02.27. 

http://www.vmtt.org.rs/mtn2014/443_449_Badis.pdf
http://regi.delhir.info/cimlap/friss-hireink/59497-sohasem-vandoroltunk-meg-el-ilyen-uetem%20ben-vegnapjait-eli-a-delvideki-magyarsag
http://regi.delhir.info/cimlap/friss-hireink/59497-sohasem-vandoroltunk-meg-el-ilyen-uetem%20ben-vegnapjait-eli-a-delvideki-magyarsag
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közösség létszáma már csak a 200 ezer főt éri el.86 Ez utóbbiak ugyan jelen 

pillanatban csak becslések, de az általános iskola első osztályát megkezdő 

diákok számának alakulása sajnos könnyen előrevetítheti a demográfiai 

hanyatlást. Ennek kapcsán érdemes idézni Bozóki Antalt, aki szerint „az 

utóbbi években a vajdasági magyar oktatási rendszer folyamatos leépülésének 

vagyunk a tanúi, aminek – a közösség megmaradásának szempontjából is- 

végzetes következményei lehetnek”. Jelzésértékűnek tekinthető, hogy amíg a 

2010-2011-es tanévben még 2027 első osztályos kezdte meg tanulmányait 

magyar tannyelvű általános iskolában,87 addig a 2016-2017-es tanévben ez a 

szám mindössze 1454 volt,88 ami több mint 25%-os csökkenés. A magyar 

általános iskolások 15-20%-a ráadásul szerb tagozatra jár, ami a csökkenő 

tanulólétszámmal együtt azzal fenyeget, hogy egyre kétségesebb a magyar 

tagozatok megmaradása, különösen a szórvány tekintetében kritikus a 

helyzet.89 Zomborban 2016-ban a 700 elsős közül egyetlenegy sem tanult 

magyar nyelven, ami példátlan a város történelmében. Szerencsére a környező 

falvakban még vannak magyar diákok.90 A középiskolások tekintetében 

szintén hasonló tendenciákat figyelhetünk meg. Itt a 2011/12-es, illetve a 

2015/16-os tanév között 6766-ról 5828-ra esett vissza a magyar osztályokba 

járók létszáma.91 E folyamat a népmozgalmi mutatókon túl annak is 

köszönhető, hogy a szülők egy része a gyermeke karrierlehetősége miatt 

bizalmatlan a magyar iskolákkal szemben.  

                                                      
86 Cérna Lenke: Csökken a vajdasági magyarok lélekszáma — mi lehet a megoldás?. 2017.07.11. 

Forrás: http://hetnap.rs/cikk/Csokken-a-vajdasagi-magyarok-lelekszama-—-mi-lehet-a-megoldas-

24794.html, letöltve: 2018.02.28. 
87 Bozóki Antal: i.m.; 112-113. 
881454 magyar elsős. 2017.02.09. Forrás: https://www.magyarszo.rs/hu/3289/kozelet_oktatas/ 

160307/1454-magyar-elsős.htm, letöltve: 2018.02.25. 
89 Bozóki Antal: i.m.; 114.  
90 Bozóki Antal: A délvidéki/vajdasági magyarok helyzete és jogai. (Árnyék) jelentés 2017. 

Újvidék: Verzal 021. 2017. 103.  
91 A vajdasági magyar oktatásról. 2017.12.09. Forrás: http://www.vmpe.org.rs/Archivum/2017/ 

figyelo/A%20vajdasági%20magyar%20oktatásiadatok%202015%2016.pdf, letöltve: 2018.02.29. 

http://hetnap.rs/cikk/Csokken-a-vajdasagi-magyarok-lelekszama-—-mi-lehet-a-megoldas-24794.html
http://hetnap.rs/cikk/Csokken-a-vajdasagi-magyarok-lelekszama-—-mi-lehet-a-megoldas-24794.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3289/kozelet_oktatas/%20160307/1454-magyar-elsős.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3289/kozelet_oktatas/%20160307/1454-magyar-elsős.htm
http://www.vmpe.org.rs/Archivum/2017/%20figyelo/A%20vajdasági%20magyar%20oktatásiadatok%202015%2016.pdf
http://www.vmpe.org.rs/Archivum/2017/%20figyelo/A%20vajdasági%20magyar%20oktatásiadatok%202015%2016.pdf
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Mindezek fényében érdemes megvizsgálnunk, hogy a szerb jogrendszer 

milyen lehetőségeket biztosít a nemzeti kisebbségek számára, hogy oktatási 

hálózatukat, s ezzel identitásukat is megőrizzék. Kulcskérdés, hogy a kis 

létszámú osztályok fennmaradását vajon elősegítik-e a jogszabályok.  

A szerb alkotmány az „Alkotmányos alapelvek” c. fejezetében külön 

foglalkozik a nemzeti kisebbségek védelmével. A 14. szakasz kiemeli, hogy a 

teljes egyenjogúság megvalósítása és az identitás megőrzése érdekében külön 

védelemben kell részesíti őket. Álláspontom szerint e cikkely önmagában 

véve az állam kötelességévé teszi, hogy pozitív diszkriminációs eszközökkel 

éljen. Gondolatmenetünket alátámasztja az „Emberi és kisebbségi jogok és 

szabadságjogok” c. fejezet 21. és 76. szakaszai is. Előbbi általánosan, míg 

utóbbi külön, a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan írja elő az állam tevőleges 

kötelezettségét. Ennek kapcsán megállapíthatjuk, hogy a jogalkotó tisztában 

van e társadalmi csoport sérülékenységével, s elfogadja, hogy az alkotmány 

által deklarált egyenlőség önmagában véve nem elegendő. Ez mindenképpen 

pozitívumnak tekinthető, hiszen a nemzeti kisebbségek pozitív 

diszkriminációja Közép- és Kelet-Európában közel sem általános gyakorlat. 

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy mindez nem korlátlan: csak a 

gazdasági, szociális, kulturális és politikai életben lehet ilyen intézkedéseket 

bevezetni. Szigorúan a nyelvtani értelmezésre hagyatkozva ez bizony 

kérdésessé teszi, hogy e jognak van-e relevanciája az oktatás területén. 

Azonban a korábban már említett 14. szakasz fényében erre ki kell terjednie, 

mivel az anyanyelvi oktatás nélkül a kisebbségi identitás sem maradhat fenn 

sokáig92. Véleményem szerint így az alkotmány feltételezi, hogy az államnak 

a kis létszámú osztályokat különleges elbánásban kell részesítenie. 

Az alkotmányos szint alatti jogszabályok kapcsán elöljáróban meg kell 

említeni, hogy a Nemzeti kisebbségek jogairól és védelméről szóló törvény 4. 

                                                      
92 A Szerb Köztársaság alkotmánya. Az SZK Hivatalos Közlönye 98/2006. szám, 14., 21., és 76. 

szakaszok 
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szakasza ismételten megerősíti a pozitív diszkrimináció általános 

alkalmazásának szükségességét, ideértve az oktatás területét is. A fentiek 

fényében célszerű az ágazati, illetve tartományi jogszabályokat is röviden 

áttekintenünk, mivel ennek alapján lehet megítélni, hogy a deklaráción túl a 

jogalkotó ténylegesen milyen védelmet nyújt számukra. Az alapfokú93és a 

középfokú94 oktatásról szóló törvények értelmében főszabály szerint 15 

tanulónak kell beiratkoznia az első osztályba, hogy az adott képzés 

megkezdődhessen. Azonban a nemzeti kisebbségek tekintetében kivételt 

tesznek, és megengedik, hogy e létszám alatt se kelljen az osztályt 

megszüntetni, ha az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa pozitív 

véleményt ad ki, és az Oktatásügyi Minisztérium mindezt jóváhagyja. 

Amennyiben a nemzeti tanács a kérelem beérkezésétől számított 15 napon 

belül nem küldi el véleményét, akkor ez megadottnak tekintendő. Itt fontos 

megemlíteni, hogy a Vajdaság esetében a szabályozás némiképp eltérő, ami a 

tartomány autonóm jogállásából, valamint sajátos multikulturális 

hagyományaiból eredeztethető. Így a Statútum 6. és 21. szakaszai az 

alkotmánynál sokkal nyíltabban és egyértelműbben nyilvánítják ki,95 hogy a 

nemzeti kisebbségek teljes egyenjogúsága érdekében többletjogok 

állapíthatók meg. A Vajdaság Autonóm Tartomány (továbbiakban: Vajdaság 

AT) hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény 33. és 34. szakaszai 

alapján pedig a Vajdaság AT területén levő intézményekben a tizenöt 

tanulónál kisebb létszám esetén a nemzetiségi nyelvű tanítást és tantervet 

delegált illetékeséggel a Tartományi Oktatásügyi Titkárság hagyja jóvá.96 

Mindezek fényében elsőre úgy tűnik, hogy a jogi keretek kedvező feltételeket 

                                                      
93 Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 55/2013. 

sz. és 101/2017. sz., 12. szakasz 
94 Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

55/2013.sz., 5. szakasz 
95 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014.sz., 6. és 21. 

szakaszok 
96 Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról. A Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 99/2009.sz., 33. és 34. szakaszok 
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biztosítanak arra, hogy e közösségek kis létszámú osztályai 

fennmaradhassanak. Ezt többek között azzal is alátámasztható, hogy a szerb 

tanulók tekintetében e rendelkezésekre nem lehet hivatkozni. Másrészt a lex 

specialis-ként működő tartományi jogszabályok a delegált illetékesség révén 

lehetővé teszik, hogy ne a belgrádi központ, hanem a helyi szerv döntsön az 

oktatási szempontból fontos kérdésben. Ez utóbbi véleményem szerint elvben 

már önmagában véve pozitív, hiszen a Tartományi Oktatásügyi Titkárságban, 

szemben az Oktatásügyi Minisztériummal, nagyobb arányban lehetnek jelen 

a nemzeti kisebbségek, s így közvetlenebben tudják befolyásolni a döntést. 

Emellett ez a tény a többletjogok biztosítása tekintetében is mérvadó lehet.  

Azonban minden szabályozás annyit ér amennyit a gyakorlatban 

megvalósítanak belőle. Ennek pedig a kisebbségvédelem területén fokozott 

jelentősége van, ugyanis a jogalkalmazás révén nagyon könnyen, akár 

látszólag semleges döntésekkel is elő lehet segíteni, illetve serkenteni lehet az 

asszimilációs folyamatokat. Éppen ezért minden egyes esetet külön-külön kell 

megvizsgálni tekintetbe véve ezek sajátos körülményeit is. Vajon ennek 

alapján állíthatjuk-e, hogy a szerbiai gyakorlat - hasonlóan a jogi keretekhez - 

kisebbségbarát? 

Nos, sajnos a valóság teljesen más képet mutat: a papíron kedvezőnek 

tűnő jogszabályi környezet ellenére az elmúlt években számos visszaélésre és 

meglepő döntésekre került sor. Ezek kapcsán érdemes felhozni a VMPE 

(Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete) levelét, melyet a szervezet 

2017. évi közgyűlése nyomán Nagy Margit elnökasszony jutatott el az 

Oktatásügyi Minisztériumnak (annak ellenére, hogy a Vajdaságban a 

Tartományi Oktatásügyi Titkárság lenne az illetékes). Ebből kiderül, hogy a 

kis létszámú magyar osztályok fennmaradásával kapcsolatban a minisztérium 

időről időre bizonytalanságban tartja a diákokat és a szülőket. A kialakult 

gyakorlat szerint akkor hagyja jóvá egy osztály elindítását, ha van elég 

jelentkező. Ez viszont elbizonytalanítja az érintetteket, akik így be sem adják 
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a jelentkezésüket az adott intézménybe, hivatkozási alapot teremtve ezzel az 

elutasító döntésre. Ennek következtében a 2017/18-as tanévben 13 

középiskolai magyar tannyelvű szakot szüntettek meg, nevezetesen: 

 

- Adai Műszaki Iskola a műépítész-technikus szak, 

- Nagybecskereki Nikola Tesla Villamossági és Építészeti 

Középiskola villanyszerelő szak, 

- Nagybecskereki Nikola Tesla Villamossági és Építészeti 

Középiskola a hűtés- és hőtechnikai elektroműszerész szak, 

- Zentai Gimnázium természettudományi-matematikai szak, 

- Szabadkai Svetozar Marković Gimnázium társadalmi-nyelvi szak, 

- Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskola gyógyszeripari technikus 

szak, 

- Szabadkai Zeneiskola etnomuzikológiai szak, egyházzenei szak, 

hangtechnikusi szak, zenei előadó, 

- Szabadkai Politechnikai Iskola műépítész-technikus, 

- Futaki Mezőgazdasági Iskola és Kollégium mezőgazdasági 

technikus szak, 

- Magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont kertészeti-technikus szak, 

- Törökkanizsai Gimnázium hálózati adminisztrátor szak, 

- Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium a 

számítástechnikai tehetséggondozó szak, 

- Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola kereskedelmi 

szak97 

 

                                                      
97 A vajdasági magyar oktatásról. 2017.12.09. Forrás: http://www.vmpe.org.rs/Archivum/2017/ 

figyelo/A%20vajdasági%20magyar%20oktatásiadatok%202015%2016.pdf, letöltve: 2018.02.29. 

http://www.vmpe.org.rs/Archivum/2017/%20figyelo/A%20vajdasági%20magyar%20oktatásiadatok%202015%2016.pdf
http://www.vmpe.org.rs/Archivum/2017/%20figyelo/A%20vajdasági%20magyar%20oktatásiadatok%202015%2016.pdf
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Jól látható, hogy a megszüntetett szakok döntő többsége a tömbmagyarságot 

érinti, s nem a szórványt. Ebből a tényből két dologra is következtethetünk. 

Egyrészt mindez azt is jelezheti, hogy a korábban már említett negatív 

demográfiai spirál elérte a tömböt. Ha a vonatkozó mutatókat vesszük alapul, 

akkor ez egyáltalán nem zárható ki: gondoljunk csak az elmúlt években 

ismételten felgyorsult kivándorlásra. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy a 

vajdasági magyarságot hátrányosan érintő joggyakorlattal állunk szembe. 

Ahhoz, hogy a kérdésben állást tudjunk foglalni, a konkrét eseteket kell 

megvizsgálni. Az elkövetkezőkben a szabadkai Svetozar Marković 

gimnázium másodéves, magyar tannyelvű társadalmi-nyelvi szakának 

kálváriáját fogjuk áttekinteni.  

Az ügy közvetlen előzménye,98 hogy a gimnázium 2016. július 8-án 

írásbeli kérvényt nyújtott be az Oktatásügyi Minisztériumhoz, illetve a 

Tartományi Oktatásügyi Titkársághoz a magyar nyelvű társadalmi-nyelvi 

szak első osztálya megnyitása érdekében, mivel csak hét diák jelentkezett. A 

kérelmet június 25-én jóváhagyták, azonban a tanévet mindössze négyen 

kezdték meg, ami annak végére öt főre növekedett. 2017. augusztus 14-én 

újabb kérelmet adtak be, ezúttal a már második osztályba lépő gimnazisták 

tekintetében, azonban a tanévkezdésig nem kaptak választ. Ennek ellenére a 

képzés mégis elindult. Szeptember 1-én viszont a Zombori Iskolaigazgatóság 

illetékese felhívta az igazgatót telefonon, majd közölte, hogy az osztályt 

megszüntették, s összevonták a magyar nyelvű természettudományi szakkal. 

A gimnázium ezután a Magyar Nemzeti Tanácstól kért segítséget, ami írásbeli 

támogató levelet küldött az intézménynek. Azonban e lépés eredménytelennek 

bizonyult: az iskola november 6-án postai úton vette át a Minisztérium 

elutasító válaszát. Az illetékesek mindezt arra alapozták, hogy már csak négy 

tanuló volt a kérdéses osztályban (ugyanis a döntés előtt egy diák már 

                                                      
98 Buckó György: i.m 
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kiiratkozott).99 Az eset abszurditását fokozza, hogy a levélen szeptember 20-

ai keltezés szerepelt! A gimnázium november 9-én továbbította ezt a levelet a 

Magyar Nemzeti Tanácsnak, de ez már nem tudta megakadályozni az érintett 

osztály megszűnését: egy diák átiratkozott a Szabadkai Kosztolányi Dezső 

Gimnáziumba, hárman pedig az intézmény természettudományi szakát 

választották. 

Az eset jól mutatja, hogy egy látszólag kedvező, de számos tekintetben 

homályos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályi környezet lehetővé teszi a 

hivatalos szerveknek, hogy a törvényeket a kisebbségekre nézve hátrányosan 

értelmezzék. Egyrészt hiába a Tartományi Oktatási Titkárság hagyja jóvá a 

Vajdaság AT területén a tizenöt fő alatti nemzetiségi osztályok elindulását, 

ténylegesen viszont ezt mindig az Oktatásügyi Minisztérium teszi meg. 

Ugyanis az Oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 187. szakasza alapján 

az iskolákban a dolgozók fizetését, térítményeit és járulékait a köztársasági 

költségvetésben irányozzák elő, s minden évben a minisztérium dönt arról, 

hogy az egyes osztályoknak biztosít-e vagy sem pénzt a további működéshez. 

A gyakorlat szerint erre akkor van reális esély, ha a tanulók létszáma eléri az 

öt főt. Ennek ellenére nem kizárt, hogy ennél alacsonyabb létszám esetén is 

megadja a Minisztérium a hozzájárulást, de ehhez a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak és az iskoláknak is komoly erőfeszítésre van szükségük. Másrészt 

az érintett jogszabály(ok) csak az első osztályosokkal foglalkoznak 

részletesen, a további évfolyamok tekintetében viszont meglehetősen hiányos 

a szabályozás. Egyedüli támpontot a „Szakmai utasítás az osztályok 

kialakításáról és az elemi és középiskolák finanszírozásáról a 2017/2018 

iskolaévre vonatkozóan” c. dokumentum jelent, miszerint az iskolák 

kötelesek a tizenöt tanulónál kisebb létszámú osztállyal kapcsolatos 

kérelmüket folyó év augusztus 15-ig (második-negyedik osztályok), illetve 

                                                      
99 Tomó Margaréta: Volt-nincs osztály. 2017.11.21. Forrás: http://hu.autonomija.info/tomo-

margareta-volt-nincs-osztaly/, letöltve: 2017.03.01. 

http://hu.autonomija.info/tomo-margareta-volt-nincs-osztaly/
http://hu.autonomija.info/tomo-margareta-volt-nincs-osztaly/


III. Nemzetpolitika és jogvédelem 

162 

szeptember 15-ig (első és ötödik osztályok) eljuttatni a Minisztériumhoz.100 

Ugyanakkor ez sem szabályozza azt a kérdést, hogy az illetékes szervnek 

mikor és milyen formában kell válaszolnia a kérelemre. A szabadkai 

gimnázium kálváriája éppen erre a helyzetre világít rá: a hasonló körülmények 

ellenére a Minisztérium ellentétes döntéseket hozott. Mindez pedig olyan 

joghézagot teremt, ami az egyes iskolákat könnyen a Minisztérium 

önkényeskedésének teszi ki. A szabályozásban rejlő veszélyeket jól mutatja 

egy friss jogeset is, ami Feketetó községben, a csókai Jovan Popovic Általános 

Iskola kihelyezett tagozatán történt. Itt a 2017/2018-as tanévben a negyedik 

osztályban négy magyar tanulóval indult a tanév. Az iskola igazgatója a 

törvényi előírásoknak megfelelően 2017. szeptember 7-én az illetékes 

Oktatásügyi Minisztérium jóváhagyását kérte, amit viszont az utóbbi a 2018. 

február 20-ai válaszlevelében indoklás nélkül elutasított. Hivatkozás helyett 

mindössze megemlítették „Az osztályok kialakításáról és az elemi és 

középiskolák finanszírozásáról szóló szakmai utasítást101”, ami az eset 

körülményeire való tekintettel egészen döbbenetes: ismét nehéz helyzetbe 

hozták a magyar tanulókat!  

A szabadkai gimnázium esetére visszatérve érdemes még kiemelni, 

hogy az ügyben megszólalt Vicsek Mária, a VMSZ államtitkára is, aki szerint 

ez nem számít kisebbségellenes intézkedésnek, mivel kis létszámú osztályok 

tekintetében a minisztérium sokkal nagyobb nyitottságot tanúsít. Álláspontját 

azzal támasztotta továbbá alá, hogy az érintettek magyar osztályokba lettek 

átirányítva.102 Ezzel szemben Tomó Margaréta arra hívta fel a figyelmet, hogy 

noha a nyelvi jogok nem sérültek, ennek ellenére a tanárok és a tanulók 

egyaránt komoly hátrányt szenvedtek. Előbbiek óraszámcsökkenést 

                                                      
100 Buckó György: i.m. 
101 Buckó György beszámolója a csókai Jovan Popovic Általános Iskola kihelyezett tagozatával 

kapcsolatban 
102 Bozóki Antal: Vicsek: „nem sérültek a (nemzeti) kisebbségi jogok” (?). 2017.12.05. Forrás: 

http://bozokiantal.blogspot.hu/2017/12/vicsek-nem-serultek-nemzeti-kisebbsegi_5.html, letöltve: 

2018.03.01. 

http://bozokiantal.blogspot.hu/2017/12/vicsek-nem-serultek-nemzeti-kisebbsegi_5.html
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kénytelenek elkönyvelni, ugyanis a minisztérium döntése miatt e szakon nem 

lesz harmadik és érettségiző osztály sem. Utóbbiaknak viszont azzal kell 

szembenézniük, hogy a társadalmi-nyelvi szak megszűnésével nem akkora 

óraszámmal tanulják majd a nyelveket és a történelmet, mint amekkorával a 

választott szakukon tanulták volna.103 Csekity Szemesi Bence (tanuló) ennek 

kapcsán egyenesen így fogalmazott: „Semmiféleképp nem vették figyelembe 

az érdekeinket és azt, hogy ez nekünk milyen nehéz lesz, teljesen 

megváltoztatni a tanulásunk irányát”.104 Az ügyben a gimnázium mellett 

kiálló Magyar Nemzeti Tanács tekintetében pedig álljon itt Petkovics 

Mártának, a Végrehajtó Bizottság tagjának véleménye, aki szerint „az osztály 

bezárása az iskola presztízsét is rontja. A jövő szempontjából is káros, hisz a 

szülők, amikor a pályaválasztásról lesz szó, félve választják majd e gimnázium 

társadalomtudományi-nyelvi tagozatát hisz egyszer már megtörtént, hogy 

összevonták az osztályt a természettudományi-matematikai osztállyal”. 

Mindezek fényében jól látható, hogy nemcsak a nyelvi jogok megvonása 

minősül kisebbségi jogsértésnek. Amíg a kérdéses jogszabály(ok) 

pontosítására nem kerül sor, addig Buckó György a következőket javasolja: 

 

- az érintett iskolák vezetésének előrelátóan, a Minisztérium 

késedelmes válaszadásának lehetősége miatt a kis létszámú magyar 

osztályok megnyitására, illetve fennmaradására vonatkozó 

jóváhagyás iránti kérelmüket az iskolaév kezdete előtt minél 

hamarabb el kell juttatniuk az illetékes szervhez 

- az iskolaév megkezdése előtt, amennyiben nem kapnak írásbeli 

választ, az érintett iskoláknak ajánlott levél formájában sürgető 

levelet kellene küldeniük a Minisztériumnak, mivel az utólagos 

                                                      
103 Tomó Margaréta: i.m. 
104 Bozóki Antal: Vicsek: „nem sérültek a (nemzeti) kisebbségi jogok” (?). 2017.12.05. Forrás: 

http://bozokiantal.blogspot.hu/2017/12/vicsek-nem-serultek-nemzeti-kisebbsegi_5.html, letöltve: 

2018.03.01. 

http://bozokiantal.blogspot.hu/2017/12/vicsek-nem-serultek-nemzeti-kisebbsegi_5.html
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elszámolási kötelezettség miatt a bürokrácia elleni hatékony 

fellépésnek bizonyul az írásbeli kérelem.105 

 

Emellett a Hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény 24. szakasza 

értelmében panaszt lehet tenni az esélyegyenlőségi biztosnál is.106 Az eljárás 

előnye, hogy ingyenes és lehetővé teszi, hogy a jogsérelmet szenvedetten 

kívül az annak nevében fellépő személy is panaszt nyújthasson be (35. 

szakasz). Ugyanakkor hátrány, hogy a biztos döntése jogi kötőerővel nem 

rendelkezik (38-40. szakasz). Szerencsére a törvény biztosítja, hogy az érintett 

bíróság előtt is pert indítson (41. szakasz). 

Összeségében véve megállapíthatjuk, hogy az ilyen jellegű, a nemzeti 

kisebbségekre veszélyes gyakorlatot mihamarabb fel kellene számolni, hiszen 

ez számos esetben azzal járhat, hogy az érintettek szerb osztályokba 

kényszerülnek, ami egyenes utat jelent az asszimiláció felé. Az államnak 

pedig be kellene látnia, hogy a diákoknak tanulmányi eredményeiken túl az 

identitásuk is veszélybe kerülhet, amit pénzügyi és egyéb szempontok – az 

alkotmányos előírásoknak megfelelően – nem írhatnak felül. Mindez a 

vajdasági magyarság tekintetében is irányadó, hiszen az elmúlt évtizedek 

megpróbáltatásai, valamint az ismételten felerősödő elvándorlás miatt egyre 

inkább a kis létszámú osztályok megőrzésével remélheti az asszimiláció 

feltartóztatását. Ennek alátámasztására elegendő arra utalnunk, hogy amíg 

tizenöt évvel ezelőtt a Svetozar Marković gimnáziumban három magyar 

tannyelvű osztály (egy társadalmi és két természeti) volt több mint hetven 

tanulóval, addig ma mindössze egyetlen természeti szakon tanul huszonegy 

másodikos tanuló magyar nyelven, s az idei évben összesen mintegy harminc 

elsős diák iratkozott be a természeti és a társadalmi-nyelvi szakra.107 

                                                      
105 Buckó György: i.m. 
106 Törvény a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

22/2009.sz., 24., 35., 38-41. szakaszok 
107 Tomó Margaréta: i.m. 
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dr. Antal Eszter – dr. Benda Vivien 

 

Öt éve a nemzet szolgálatában 

 

 

Bevezető 

 

2017-ben ötödik születésnapját ünnepelte a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány 

és annak operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet, mely ez 

alatt az öt év alatt számos esetben nyújtott segítséget azoknak a külhoniaknak, 

kiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelem. Az 

Intézet a kisebbségi jogérvényesítés érdekében jogsegélyhálózatot épített ki a 

Kárpát-medence szerte, hangsúlyt fektetve az oktatásra, valamint a 

tudományos munkára egyaránt. 

Működésünk jogszabályi hátterét az Alaptörvény Alapvetésének D) 

cikke jelenti, - mely többek között kimondja, hogy Magyarország felelősséget 

visel a határon túli magyarok sorsáért - valamint a szomszédos államokban 

élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény. 

Tevékenységünket több pillér határozza meg: jogsegély nyújtása, a 

tudományos munka, a fiatal jogászok, szakemberek képzése, valamint a 

Kárpát-medencében, illetve adott esetben a nagyvilágban tett látogatásaink. E 

prioritások határozzák meg munkánkat immáron öt éve és ezek vezérelnek 

minket a jövőben is. S most vegyük sorra e területeket! 
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1. Jogsegélyszolgálati tevékenység 

 

Ennek keretében állandó jogsegélyszolgálati hálózatot működtetünk a Kárpát-

medencében, továbbá konkrét peres ügyeket és kisebbségvédelmi kérdéseket 

érintő dokumentációs tevékenységet támogatunk. 

Állandó jogsegélyszolgálati irodáink feladata, hogy ingyenes és 

folyamatos segítséget nyújtsanak az adott területen élő magyar közösség 

tagjainak. A hálózat kiépítésénél a szakmai színvonalon túl arra törekszünk, 

hogy az egyes irodák területi elosztása arányos legyen (lásd az 1-es ábrát), 

valamint a potenciális érintettek számára könnyen elérhető. Működésünk 

megkezdését követően 2013-ban állandó partnerünk lett Erdélyben a Civil 

Elkötelezettség Mozgalom (Marosvásárhely) és Menyhárt Gabriella Éva 

ügyvéd (Nagyvárad), Felvidéken a Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja) 

és Nagy Tibor ügyvéd (Érsekújvár), Kárpátalján Iljasovics Viktor ügyvéd 

(Ungvár) és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (Beregszász), 

valamint Drávaszögben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

(Bellye). Hálózatunk az elkövetkező években tovább bővült, így partnereink 

sorában köszönthettük Erdélyben 2014-ben a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálatot (Sepsiszentgyörgy), 2016-ban a Civil Kurázsi Egyesületet 

(Székelyudvarhely), ugyanebben az évben Felvidéken a Szövetség a Közös 

Célokért Társulást (Pozsony) és Condcordia Minoritatis Hungaricae polgári 

egyesületet. 2017-ben muravidéki partnerünk lett Berden Mario (Lendva) és 

tovább bővült hálózatunk vajdasági része Szilágyi Miklós (Óbecse) és Buckó 

György ügyvéddel (Szabadka), valamint a Vajdasági Magyar Jogászegylettel 

(Újvidék). 

A konkrét ügyek támogatásával az egyedi jogvédelmet kívánjuk 

elősegíteni azáltal, hogy kisebbségi vonatkozású bírósági, közigazgatási 

ügyek valamint kiemelt, stratégiai jelentőségű programok költségeihez 

járulunk hozzá (lásd a 2. ábrát). Egy-egy konkrét ügyet emelnénk ki a 
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következőkben, melyek ötéves fennállásunk alatt sikeresen lezárultak. 

Ezekről az idei konferencia keretén belül nem fog részletesen szó esni, 

ellenben a folyamatban lévő ügyekről a rendezvény során maguk a 

Partnereink számolnak be. Ezek egyrészt jelzik munkásságunk sikereit, 

másrészt bizakodásra adnak okot a jövőbeli pozitív fordulatok tekintetében. 

 

1.1 - Kolozsvári helységnévtáblák ügye 

 

2003-ban a kolozsvári önkormányzat határozatot hozott, melyben elismerte a 

kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére irányuló kötelezettségét. Ezt 

megelőzően született a 215/2001-es helyi közigazgatási törvény, melynek 

értelmében kötelező kihelyezni a táblákat, ha az adott településen a kisebbség 

számaránya meghaladja a 20%-ot. E kritériumnak az esetre irányadó 1992-es 

népszámlálás fényében megfelelt Kolozsvár. Ezt erősítette meg a 206/2011 

számú kormányhatározat, mely felsorolta az érintett településeket, így 

Kolozsvárt is. 

2014-ben a fentiek ellenére is elmaradó kihelyezés érdekében keresetet 

indított a holland Language Rights Alapítvány, melyet a bíróság a perképesség 

hiányára hivatkozva elutasított. 

Miután a holland Language Rights Alapítvány felperesként benyújtotta 

a keresetet az ügy azon az alapon ért véget, hogy a Kolozs Megyei 

Törvényszék helyt adott a polgármesteri hivatal azon érvének, hogy a 

Language Rights Alapítványnak nincs perképessége. 2015-ben partnerünk, a 

Minority Rights Egyesület vette át az ügyet és miután sikertelenül 

kezdeményezett előzetes eljárást az önkormányzatnál, keresetet nyújtott be, 

melyhez 400 kolozsvári lakos csatlakozott. Az eljárás 2016-ban zárult le 

elsőfokon, miután a bíróság elutasította a keresetet. Ezt követően Partnerünk 

fellebbezést nyújtott be, melynek eredményeképpen 2017 februárjában 

kedvező döntés született. Ekkor még kifejezte fellebbezési szándékát az 
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önkormányzat, de Partnerünk civil érdekérvényesítésének hála, eltekintett 

ettől, és kezdetét vette a táblák kihelyezése. 

 

1.2 - Tanúból lett vádlott… 

 

Egy felvidéki ügyvédünk által képviselt 2009-ig visszanyúló ügy, mely egy 

egyszerű élethelyzetből indult ki, amikoris egy gipszelt lábbal otthonában 

lábadozó fiatalember dulakodás hangját hallotta. Édesapja és várandós 

felesége kíséretében az idős magyar áldozat segítségére sietett, de mire 

odaértek, valaki - a ház lakói közül -már „hatástalanította” az elkövetőt, kinek 

hamarosan megjelentek hozzátartozói is. 2011-ben a bíróság kártérítést ítélt 

meg az időközben elhunyt áldozat családjának, e perben Ügyfelünk tanú volt, 

bár már korábban felkereste a dunaszerdahelyi rendőrség és többször 

kihallgatta. Ezután vádat emeltek ellene arra alapozva, hogy ő bántalmazta az 

elkövetőt. 2015-ben a Nagyszombati Bíróság visszaadta az ügyet a korábban 

eljáró Dunaszerdahelyi Járásbíróságnak, mely elsőfokon felmentette 

Ügyfelünket, bár az ellenérdekű fél e döntést megtámadta. Az a bíró, aki 

eredetileg felmentő ítéletet hozott, ekkor négy év szabadságvesztésre ítélte 

Horváth Zoltánt, annak ellenére, hogy a tanúk - az ellenérdekű fél 

hozzátartozóin kívül - mind ártatlansága mellett vallottak. Ügyfelünk 

jogorvoslatát követően a Nagyszombati Bíróság megsemmisítette az ítéletet 

és visszautalta az ügyet a járásbírósághoz, felhívva a figyelmet az in dubio pro 

reo elvre, vagyis, hogy kétség esetén a vádlott javára kell ítélni. Az ügy a 

további jogorvoslatok miatt csak 2017 júniusában zárult le jogerősen, amikor 

a bíróság bizonyítékok hiányában felmentette Ügyfelünket. 
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1.3 - A Beneš-dekrétumok károsultjainak segítése Korom Ágoston, uniós jogi 

szakértő bevonásával 

 

Az Intézettel közösen 2013 tavaszán kezdődtek meg a kutatások a Szlovák 

Köztársaság 503/2003 számú törvényéről, mely a mezőgazdasági földekre 

vonatkozó kárpótlásról rendelkezett. Kiderült, hogy e törvény Szlovákia uniós 

csatlakozását követően 2014. május 1. és december 31. között is lehetővé tette 

a kárpótlási igények benyújtását, de kizárólag szlovák állampolgársággal és 

állandó lakóhellyel rendelkező személyek számára, így kizárva a korábban 

kitelepített magyar lakosságot e körből. Először egy francia európai 

parlamenti képviselő tett fel írásbeli választ igénylő kérdést, mely 

általánosságban az uniós jog ilyen jellegű megsértésére irányult. Erre gyorsan 

érkezett válasz, mely kimondta, hogy egyértelmű a jogsértés, hiszen nem 

kötelező, hogy egy tagállam kárpótlást nyújtson az adott állam uniós 

csatlakozását megelőzően elkobzott vagyontárgyakért, de ha ezt mégis 

megteszi, be kell tartania többek között a diszkriminációmentesség 

kritériumát a tőke szabad áramlása tekintetében. Ezt követően konkrétan erre 

a jogszabályra fókuszálva tettek fel kérdéseket felvidéki és magyarországi EP 

képviselők, de az Európai Bizottság példátlan módon három évig elhúzta 

válaszadási kötelezettségét, dacára annak, hogy sürgősségi esetben három 

héten, normális esetben 6 héten belül eleget kell tennie kötelezettségének. 

2016 szeptemberében a Bizottság levelet küldött Csáky Pál EP képviselőnek, 

melyben elismerte a jogsértést, de a szlovák kormány által adott tájékoztatásra 

hivatkozva azt állította, hogy nincs elegendő érintett az ügyben. Hangsúlyozni 

kell, hogy ez nem versenyjogi probléma, mely esetén valóban kell bizonyítani 

a belső piacra gyakorolt hatást, hanem önmagában sérti a gazdasági 

alapszabadságokat ez a rendelkezés, mely eltántorítja a jogalanyokat attól, 

hogy az uniós jogrendből eredő jogosultságaikkal éljenek. Ezt követően a KJI 

sajtókampányba fogott annak érdekében, hogy a Bizottság számára is 
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bebizonyítsa, milyen sok ember érintett az ügy, melynek eredményét és jogi 

érveit 2017 tavaszán prezentálta egy találkozón a Bizottságnak. A tárgyalást 

követően hivatalos panasz benyújtására került sor. Amennyiben a Bizottság 

megfelelő határidőn belül nem ad érdemi választ, az Európai Ombudsmanhoz 

fogunk fordulni. 

 

1.4 - Dokumentációs szerződések 

 

A dokumentációs tevékenység keretében olyan írásokat, tanulmányokat, 

árnyékjelentéseket, fordításokat, magazinokat stb. kívánunk támogatni, 

melyek hozzájárulnak a hatékony kisebbségvédelem megvalósításához. 

Többek között ennek segítségével jelenhetett meg Bozóki Antalnak a „Jog a 

szülőföldhöz – Nemzeti alapú incidensek és jogsértések a Vajdaságban, 2012. 

évi kronológia” című kiadványa,108 vagy ugyanezen szerzőnek „A 

délvidéki/vajdasági magyarok helyzete és jogai (Árnyék)jelentés 2017”,109 

című kötete, melyek CD melléklettel kiegészítve adnak teljes és aktuális képet 

a vajdasági kisebbségvédelmi helyzetről. De ide sorolhatunk különböző 

jogesetgyűjtemények, folyóiratok megjelentetésének, illetve árnyékjelentések 

megírásának a támogatását. 

 

2. Tudományos tevékenységünk 

 

Úgy véljük, hogy a kisebbségvédelem csak úgy valósulhat meg hatékonyan a 

gyakorlatban, ha megfelelő elméleti, tudományos háttér áll mögötte. Ehhez 

kívánunk hozzájárulni többek között konferenciák szervezésével, kiadványok 

publikálásával. 

                                                      
108 Kiadta az újvidéki Árgus - Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, 2013-ban. 
109 Kiadta az újvidéki Árgus - Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, 2017-ben. 
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2017. október 26-án, reagálva a kisebbségekkel szemben rendkívül 

diszkriminatív ukrán oktatási törvényre, konferenciát szerveztünk 

Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében „Veszélyben Kárpátalja 

jövője!?” címmel. A hallgatóságot Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-

helyettes, Babják Zoltán Beregszász polgármestere, valamint Dr. Bándi 

Gyula, Alapítványunk Kuratóriumának elnöke köszöntötte, míg a levezető 

elnök Csóti György, Intézetünk igazgatója volt. A rendezvényen előadást 

tartott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dr. Hörcsik 

Richárd országgyűlési képviselő, Dr. Grezsa István kormánybiztos, Dr. 

Brenzovics László a KMKSZ elnöke, valamint videókonferencia útján Dr. 

Keskeny Ernő, Magyarország kijevi rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövete. Intézetünk e konferencián adta ki a nevezett oktatási törvényt 

ellenző nyilatkozatát. A rendezvény célja a kisebbségi jogsértésre való 

viszonylag gyors és tudományos igényű reakció volt, felhívva a közvélemény 

figyelmét a kárpátaljai magyarságot érintő problémára. 

Az ehhez hasonló, eseti jellegű rendezvényeken túl minden évben 

hagyományosan megszervezzük őszi konferenciánkat, ahol több napon át - 

immáron tradicionálisan a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Karának Dísztermében - tájékoztatjuk a hallgatóságot az év 

kisebbségvédelmi kérdéseiről. A meghívott szakértők a kisebbségvédelem 

nemzeti, nemzetközi és uniós keretét, míg partnereink annak gyakorlati 

megvalósulását ismertetik. Idén 2017. november 15-16. között rendeztük meg 

a „Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében” konferenciánkat, melynek 

eredményeként született kötetet tarthatja kezében a tisztelt Olvasó. 

Törekszünk arra, hogy a konferenciáinkon elhangzott értékes 

előadásainkat többféle módon is elérhessék azok az érdeklődők, akik nem 

tudtak személyesen részt venni azokon. Egyik nóvum 2017-től az online 

közvetítés, melynek köszönhetően a hanganyag a konferenciával egyidejűleg 
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is látható és hallgatható interneten keresztül, de később, videó formájában is 

visszanézhető a weboldalunkon, valamint olvasható nyomtatott formában. 

Köteteink tehát egyrészt a konferenciáinkon elhangzottak írásos anyagát 

jelentik, kiegészítve időközben született tanulmányokkal, másrészt nyári 

egyetemeink előadásait is tartalmazzák. Utóbbi a Kisebbségvédelem 

Európában címet viseli és a kisebbségvédelem alapjaiba kívánja bevonni az 

érdeklődőket. Ezeken túl egyéb kisebbségi tárgyú köteteink is megjelennek, 

mint Csóti György tollából a Magyar Autonómia a Kárpát-medencében című 

kiadvány. 

 

3. A fiatal jogászok, szakemberek képzése 

 

Kiemelt céljaink közé tartozik a fiatalok becsatornázása annak érdekében, 

hogy megfelelő képzettségű szakemberek láthassák el a kisebbségvédelmi 

feladatokat a jövőben is. 

Minden évben megszervezzük „Kisebbségvédelem Európában” című 

nyári egyetemünket a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel karöltve, ahova 

elsősorban határon túli magyar joghallgatókat illetve hasonló területen 

tanulókat várunk. E nyári egyetem volt Intézetünk első rendezvénye a 

megalakulást követően 2012-ben. Az évek alatt a rendezvény helyszínéül 

szolgált Piliscsaba és Gödöllő-Máriabesnyő, valamint Budapest. A tartalmas 

szakmai előadásokat, műhelymunkákat, szimulációs tréningeket, kulturális és 

szabadidős programok színesítik. A rendezvény különlegességét a 

közösségépítésen túl az adja, hogy a hallgatóknak lehetősége nyílik 

kerekasztalbeszélgetések, interaktív előadások útján megvitatni az 

elhangzottakat, kapcsolatot teremteni az előadókkal és egymással. 

A fent ismertetett nyári egyetemen korábban részt vett hallgatók 

számára tartjuk Alumni nyári egyetemeinket, melyen eddig Vácot, Gödöllő-

Máriabesnyőt és Martonvásárt ismerhették meg a résztvevők. E nyári 
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egyetemek célja, hogy a korábban kiépített kapcsolatok ne szakadjanak meg, 

hanem a szakmai tudás bővítése mellett tovább épüljenek, így kiépítve egy 

,,alumni hálózatot” szerte a Kárpát-medencében. A régi ismerősök tehát 

viszontláthatják egymást, és megismerkedhetnek az időközben bekapcsolódó 

hallgatókkal, miközben a kisebbségvédelem aktuális kérdéseiről 

hallgathatnak előadásokat. Úgy véljük ez rendkívül fontos a jövőbeni 

kisebbségi jogérvényesítés szempontjából. 

2015 óta részt vállalunk a Budapesti Ügyvédi Kamarával a Dr. Szász 

Pál Nyári Egyetem szervezésében, mely a határon túli joghallgatók elsősorban 

gazdasági jellegű ösztöndíjprogramját egészíti ki. Az Intézet részéről itt 

elhangzó előadásokon igyekszünk rámutatni azon ügyeinkre, melyekben 

gazdasági jogi, uniós ill. versenyjogi vetületek is felvetődnek. 

 

4. KJI a nagyvilágban és a Kárpát-medencében 

 

Fontosnak tartjuk, hogy különböző nemzetközi, uniós fórumokon 

képviseltessük magunkat, így bemutatva tevékenységünket és felhívva a 

figyelmet a kisebbségvédelem fontosságára. Ennek keretei között Intézetünk 

munkatársai Brüsszelbe látogattak 2016 tavaszán Gál Kinga EP 

képviselőasszony meghívására, ahol többek között részt vettek a Tőkés László 

EP képviselő által szervezett autonómiáról szóló konferencián. A KJI 

képviseltette magát 2016 őszén, Genfben, az ENSZ IX. Kisebbségügyi 

Fórumán is.110 

Kárpát-medencei utazásaink éves szinten eloszlanak, hiszen minden 

esztendőben meglátogatjuk partnereinket, annak érdekében, hogy segíthessük 

                                                      
110 Dr. Dabis Attilának, az Intézet nemzetközi koordinátorának a fórumon elhangzott hozzászólása 

az alábbi linken olvasható:  www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/ 

Session9/InstituteProtectionMinorityRights_Item3.docx; illetve az alábbi linken tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQqvB_Ofqe8, letöltve: 2018.03.21. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/%20Session9/InstituteProtectionMinorityRights_Item3.docx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/%20Session9/InstituteProtectionMinorityRights_Item3.docx
https://www.youtube.com/watch?v=eQqvB_Ofqe8
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munkájukat, és mi is megismerkedhessünk a jogsegélyszolgálatot ellátókkal, 

ellenőrizve azt a munkakörnyezetet, melyben napi munkájukat végzik. E 

látogatások kiemelten fontosak, egyrészt a személyes kapcsolatépítés miatt, 

másrészt az adott területen gyűjtött tapasztalatok összegzése, a problémás 

ügyekben történő megoldás keresése végett.  

Intézetünk több Kárpát-medencei rendezvényen is képviselteti magát, 

előadást tart annak érdekében, hogy minél nagyobb közönséggel ismertesse 

meg tevékenységét, a szervezet rendelkezésére álló lehetőségeket. Így 

rendszeresen részt veszünk a Tusványosi Szabadegyetemen és a Gombaszögi 

Nyári Táboron, illetve Csóti György több fórumon is előadást tartott, így 

például 2015-ben Kassán a Kazinczy-napok keretében vagy 2017-ben 

Újvidéken a Vajdasági Magyar Jogász Egylet által szervezett tanácskozáson. 

 

5. Jövőbeli terveink 

 

Úgy véljük, hogy munkával teli, tartalmas öt évet tudhat maga mögött a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet. Kiépítettük immáron 15 irodával állandó 

jogsegélyhálózatunkat, így szinte az egész Kárpát-medencében elérhetővé 

vált az ingyenes jogi segítségnyújtás. Támogatásaink által több peres ügy, 

illetve egyéb jogvita sikeres lezárásához járulhattunk hozzá, illetve 

ösztönözhettük a kisebbségvédelmi tárgyú dokumentumok elkészítését. E 

támogatásokra vonatkozó pályázatok kiírása, majd az azt követő esetleges 

együttműködés továbbra is prioritást élvez működésünk során. 

Köteteinkkel és konferenciáinkkal úgy véljük értékes adalékokkal 

szolgáltunk a kisebbségvédelem elméleti hátteréhez, melyet a jövőben tovább 

kívánunk folytatni, különös tekintettel az időközben felmerülő, aktuális 

kérdésekre. Változatlanul megszervezzük nyári egyetemeinket és 

látogatásainkat, előadásainkat annak érdekében, hogy minél szélesebb 

réteghez juthassunk el. 
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Mellékletek 

 

1. ábra - a KJI állandó jogsegélyszolgálati irodái 2017-ben 

 

Forrás: ww.kji.hu 

 

2. ábra - Szerződések eloszlása 2012 és 2017 között (2017.11.16-i adatok) 

 

Forrás: saját készítésű táblázat a KJI által kötött szerződések alapján 
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Szigeti Enikő 

 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom 2017-ben - Eszközök, módszerek, 

programok, tevékenységek 

 

 

1. A szervezetről és tevékenységének fókuszpontjairól 

 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) 2007-ben alakult 

Marosvásárhelyen, alapítói elkötelezett emberjogi aktivisták és értelmiségik, 

akiknek szilárd meggyőződésük, hogy a romániai, azon belül pedig az erdélyi 

társadalom mai állapotának és hozzáállásának gyökeres megváltoztatásához 

elsősorban tudatosításra, nevelési programokra, valamint érdekérvényesítő, 

jogérvényesítő képesség kialakítását célzó tevékenységekre van szükség.   

2007-ben, amikor a szervezetünk elkezdte tevékenységét első körben 

felmérést végeztünk a városban. Áttekintettük a köztereket, utcákat, a magyar 

közösség szempontjából fontos helyszíneket – a város főtere, középkori vár, 

Kultúrpalota stb. – az oktatási intézményeket (óvodák, iskolák, középiskolák), 

monitorizáltuk a létező nyelvi jogok alkalmazását. Sajnálatos módon a helyzet 

lesújtó volt. Mindamellett, hogy a magyar lakosság jelenléte a városban 

jelentős, a lakosság fele magyar ajkú, a város közterei, az iskolák, az állami 

intézmények belső és külső nyelvi tájképe nem tükrözte ezt a magyar kultúra 

és nyelv jelenlétét, a magyar közösség kikopott, eltűnt a közéletből, a közös 

terek egynyelvűekké váltak, a nyelvi jogok alkalmazása minimális. 

A szervezet programjai és eszköztára a következők: kétnyelvűség a 

közigazgatásban, kétnyelvűség az oktatásban, nemzetközi érdekérvényesítés, 

érdekérvényesítés. Eszközeink, munkamódszereink ennek megfelelően a 

következők: jogi és peres eljárások, érdekérvényesítő (advocacy) eszközök, 
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petíciók, közösségek bevonása (empowerment), árnyékjelentések írása, hazai 

és nemzetközi lobbi. A CEMO 2008 óta kíséri figyelemmel az EU Kisebbségi 

vagy Regionális Nyelvek Európai Kartájában és a Kisebbségi 

Keretegyezményben foglalt jogok érvényesülését a nemzetközi emberi jogi 

egyezményeknek megfelelően.  

További monitoring tevékenység: az oktatási törvény magyar 

közösséget érintő vállalások monitorizálása és jogérvényesítő tevékenység; 

helyi közigazgatási törvény magyar nyelvhasználatot szabályozó előírásainak 

folyamatos monitoringja és ezzel kapcsolatos jogérvényesítő tevékenység; 

kétnyelvű nyelvi tájkép felmérése; hiányosságok számonkérése a 

hatóságoktól, állami intézmények, önkormányzatok képviselőitől. 

Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai magyar közösség, közel 

hatvanezer ember. A város utcanévtáblái egynyelvűek, részlegesen 

kétnyelvűek. Az utcák, terek elnevezései nincsenek lefordítva magyar 

nyelvre, csupán az utca és a tér szavak szerepelnek a táblákon. 

 

2. A CEMO 2017. évi tevékenységeinek bemutatása 

 

2.1 - Stratégiai perek a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt: 

 

2016. januárjában szervezetünk elindította a stratégiai pereskedés projektjét. 

Az első pereinket a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt indítottuk 

Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Szatmárnémetiben. Románia azt vallja, 

hogy a kisebbségekre vonatkozó törvényes előírásokat betartja, mégis számos, 

magyarok által nagy számban lakott településen, az utcanévtáblákon 

mindmáig nem sikerült az utcák és terek neveit kétnyelvű formátumban 

kifüggeszteni.  
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A szatmárnémeti per alapfokú tárgyalása márciusban volt, a Bíróság 

elutasította kérésünket. A fellebbezésünket május 26-án postáztuk a 

fellebbviteli bíróságra, a szatmárnémeti polgármesteri hivatal válasziratát 

júliusban kaptuk meg, a CEMO válaszát a válasziratra augusztus 28-án küldte 

el. A fellebbviteli bíróság, november 1-én tárgyalta az ügyet és a CEMO 

követelése ismételten elutasításra került. Szervezetünk álláspontja szerint a 

kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozó kérelem a magyar közösség létező 

jogaira és Románia nemzetközi szerződésekben vállalt konkrét állami 

kötelezettségeire épül. 1995-ben Románia elsőként ratifikálta a Kisebbségi 

Keretegyezményt, melyben kötelezettséget vállalt, hogy a hagyományosan 

nemzetközi kisebbségekhez tartozó személyek által jelentős számban lakott 

körzetekben a helységneveket, utcaneveket és egyéb, a közösség számára 

szánt földrajzi megjelöléseket a kisebbség nyelvén is kiírják. 

Ugyan a 2001-ben módosított Helyi közigazgatási törvénybe nem 

kerültek be az utcanévtáblákra vonatkozó Keretegyezmény cikkelyek, a 

román állam által ratifikált egyezmények a hazai jog részét képezik és a román 

állam kötelezi magát, hogy következetesen és jóhiszeműen teljesítse az általa 

részes félként aláírt szerződésekből fakadó kötelezettségeket (Románia 

Alkotmánya, 11. szakasz). 2008-ban az Európai Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Kartája (a továbbiakban Nyelvi Karta) is ratifikálásra került, mely 

szintén biztosítja ezen nyelvi jogokat. 

A szatmárnémeti önkormányzat polgármestere, azzal indokolta a 

kétnyelvű utcanévtáblák elutasítását, hogy azok kihelyezése megterhelné a 

város költségvetését, továbbá azzal érvelt, hogy nem létezik törvényes 

szabályozás a kétnyelvű utcanévtáblák ügyének rendezésére. A releváns 

kisebbségjogi nemzetközi szerződésekről, mint például a Nyelvi Kartáról, 

pedig azt állította, hogy az (csak) irányadó elveket (principii orientative) 

tartalmaz. Valamint azt is hozzátette, hogy Románia ugyan ratifikálta a Nyelvi 

Kartát, szemben például Írországgal, Franciaországgal, Belgiummal és 
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Görögországgal. Véleményünk szerint az utcanévtáblák kihelyezése ellen a 

polgármesteri hivatal által megfogalmazott érvek nem elfogadhatók, hiszen a 

romániai magyar közösség anyanyelvhasználati jogainak érvényesítése 

szempontjából teljes mértékben irreleváns, hogy a Nyelvi Kartát melyik más 

ország nem ratifikálta. Románia ratifikálta az egyezményt, ami mellesleg nem 

irányadó elveket, hanem kötelezettségeket fogalmaz meg, melyeket Románia 

Alkotmánya automatikusan beemelt a hazai jogba a szerződés ratifikálásával. 

Az érv mely szerint a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése 

többletterheket róna az önkormányzatra szintén elfogadhatatlan, hiszen 

többletkiadás nem indokolhat jogsértést. A romániai magyar lakosok 

adófizető polgárok, és míg nyelvi jogaik érvényesítése valóban 

többletforrásokat jelent, ezen kötelezettségek teljesítését (és a velük járó 

többletköltséget) Románia vállalta, következésképpen nem tagadhatja meg.  

A marosvásárhelyi utcanévtábla per alapfokú tárgyalása szeptember 12-

én volt, a bíróság elutasította kérésünket, az indokolást még nem kaptuk meg. 

A nagyváradi utcanévtábla per első tárgyalása szeptember 14-én volt, a 

bíróság halasztást kért, ugyanis a CEMO nem kapta meg a nagyváradi 

önkormányzat válasziratát és nem volt alkalmunk arra érdemben válaszolni. 

A második tárgyalás november 23-án zajlott, a bíró kérte, hogy az alperes 

további iratokat csatoljon a peranyaghoz, a harmadik alapfokú tárgyalás 2018. 

január 25-én lesz.111  

 

 

 

 

                                                      
111 Jelen kézirat a nevezett határidő előtt lett lezárva. 
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2.2 - Kétnyelvű iskolai nyelvi tájkép kialakítása a marosvásárhelyi vegyes 

tannyelvű iskolákban  

 

A ’Kétnyelvűség az Oktatásban’ Programunk 2009-ben indult, a Program 

keretén belül már számtalan jogi lépést tettünk. Marosvásárhelyen körülbelül 

ötven tanintézmény található. Óvodák, általános iskolák, középiskolák. Ezek 

között kevés intézményben találunk kétnyelvű nyelvi tájképet. A közérdekű 

tájékoztatás egynyelvű, az iskolai feliratok szintén egynyelvűek, a falakon 

nem találni magyar nyelvű posztert, iskolai projektbemutatót, a faliújságokon 

található szövegek – történelem, irodalom – egynyelvűek, egy közösség 

múltját és kultúráját mutatják be, egyetlen egy magyar történelmi hős, költő 

vagy író képét nem látni a falakon. 

2016-ban panaszt intéztünk az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsnhoz (ODT) és minden olyan taninéntézményt feljelentettünk, ahol 

hiányzik a kétnyelvűség. Az év első felében feljelentést tettünk harmincegy 

intézmény ellen, ezek között számos összevont iskola és óvoda található, a 

hatósági eljárások magukban foglalják a teljes iskolai és óvodai hálózatot. 

Szervezetünk 2013-ban előzetesen már feljelentést tett a teljes 

marosvásárhelyi iskolahálózat egynyelvűsége ellen. Ennek következtében 

2014-ben az Országos Diszkriminációellenes Tanács határozatában 

összeállított egy hét pontos kritériumrendszert, amelynek érvényesülnie kell a 

kéttannyelvű oktatási intézményekben. Ahol ezek nem érvényesülnek, ott 

valójában egynyelvű az iskolai tájkép.  

A feljelentésben az ODT által ezelőtt két évvel megfogalmazott 

kritériumrendszerre hivatkoztunk, ezek között megtalálhatóak a kétnyelvű 

feliratozás (tantermek, szaktermek, adminisztratív egységek, tanári, igazgatói 

iroda stb.), a kétnyelvű közérdekű tájékoztatás, magyar és román nyelvű 

faliújságok, kétnyelvű weboldal és facebook oldal.   
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Panaszaink hatására az ODT tizenhat oktatási intézményről állapította 

meg azt, hogy diszkriminatív a magyar diákok és szüleik irányában. Az 

antidiszkriminációs eljárásokkal párhuzamosan peres eljárást indítottunk a 

marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, Iskolákért Felelős Igazgatósága ellen. 

Az ’Iskolai Kétnyelvűség’ perünk első tárgyalása 2017. szeptember 12-én 

volt.112 Az alapfokú bíróság elutasította kérelmünket, helyt adva a nevezett 

Igazgatóság álláspontjának, amely szerint a CEMO-nak nincs perbeli 

képessége az iskolai kétnyelvűséget illetően, hiszen a szervezet nem érintett 

az iskolák belső tereinek nyelvhasználati kérdéskörében. Szervezetünk 

fellebbezését október 29-én iktattuk. A másodfokú tárgyalás január 18-án volt. 

Beadványunkat sajnos elutasították.  

Az iskolák belső tereinek egynyelvűsége mellett, az iskolai homlokzati 

táblák sokáig nem tükrözték a városban élő közösségek kultúráját, annak 

ellenére, hogy a homlokzati táblákra vonatkozóan 215/2001-es közigazgatási 

törvény egyértelmű szabályozást tartalmaz, amennyiben azok kihelyezését a 

polgármesteri hivataloknak kell biztosítania. 2011 és 2013 között kivitelezett 

antidiszkriminációs eljárásaink hatására, a polgármester végül kihelyezte az 

iskolák homlokzatára a kétnyelvű táblákat, mindez azonban nem ment 

egyszerűen. Többszöri felszólítás ellenére sem kerültek ki a homlokzatokra a 

kétnyelvű iskolai elnevezések, két antidiszkriminációs eljárásra volt szükség 

és egy, az ODT által kiszabott büntetésre, ahhoz, hogy a polgármester végül 

kihelyezze a törvények által biztosított kétnyelvű iskolai homlokzati táblákat.  

 

 

 

 

                                                      
112 Az ügyről a 825/102/2017 periratszámon lehet tájékozódni a bírósági portálon. 
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2.3 - Hiányzó magyar nyelvű tankönyvek 

 

Romániában 2013-ben elindult egy tanügyi reform, amelyiknek az a célja, 

hogy az iskolákban zajló tevékenységek során a kompetenciák fejlesztésére 

helyeződjön a hangsúly. Az új, kompetenciaközpontú tantervek bevezetése 

óta, 2013-tól, a magyar pedagógusok és diákok komoly tankönyvhiánnyal 

küszködnek. A Tanügyminisztérium nem egyszerre, hanem évente, 2013-ban 

először az első osztályosoknak, majd 2014-ben a másodikosoknak, utána a 

harmadikosoknak, majd negyedik és az idei tanévben az ötödikes diákoknak 

– minden romániai iskolásnak – az új tantervnek megfelelő tankönyveket 

készíttetett el. A tanügyi reform során azonban a magyar diákok esetében csak 

az elsősök könyvei lettek kinyomtatva, a másodikos tankönyveknél hiányzik 

a matematika könyv, harmadik osztályban nincs egyetlenegy engedélyezett és 

kiadott tankönyv sem, negyedik osztályban pedig egyetlenegy román 

tankönyv került kinyomtatásra. Az ötödikesek esetében a magyar, román és 

római katolikus vallástankönyv jelent meg csupán.113 Fontosnak tartjuk 

megjegyezni, hogy a romániai törvények szerint a régi tankönyvek használata 

tilos.  

Mindez ellehetetleníti a magyar pedagógusok és a diákok mindennapi 

munkáját és hátrányos helyzetbe hozza a magyar gyermekeket. Ugyanakkor a 

magyar gyermekeknek is alkotmányos joguk, hogy román anyanyelvű 

társaikhoz hasonlóan alternatív tankönyvekből tanulhassanak.  

Mindamellett hogy a magyar diákok hátrányos helyzetben vannak a 

román társaikhoz képest, a romániai magyar tankönyvírók, tankönyvkiadók is 

diszkriminálva lettek, ugyanis a tankönyveket az Oktatási Minisztérium által 

meghirdetett közbeszerzések során lehet csak engedélyeztetni, de ezeket 

                                                      
113 A jelenleg használatban levő tankönyvek listáját a https://www.manuale.edu.ro/ weboldalon 

lehet megtekinteni, letöltve: 2018.01.31. 

https://www.manuale.edu.ro/
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előtte, kizárásos feltétellel, román nyelvre kell lefordítani, román nyelvű 

bíráló bizottság kell, hogy engedélyezze. Ezért például a magyar 

kisiskolásoknak írt magyar nyelv és irodalom tankönyvet le kell fordítani 

románra ugyanannyi idő alatt, mint amennyi a román nyelven írt tankönyvi 

közbeszerzéseknél rendelkezésre áll, úgy, hogy ez utóbbiak esetében nem kell 

fordítást készíteni. Ráadásul ezeknek a tankönyveknek rendelkezniük kell CD 

melléklettel, tekintve, hogy online verzió is készül belőlük.  

Szervezetünket tanítónők, szülők, tankönyvszerzők keresték fel és arra 

kértek, hogy kezdjünk el ezzel a fontos üggyel foglalkozni. Azóta szoros 

együttműködést alakítottunk ki a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségével (RMPSZ), valamint az RMPSZ keretében működő testülettel, 

szakmai műhellyel, az Erdélyi Tankönyvtanáccsal. Fontosnak tartjuk 

kihangsúlyozni azt a tényt is, hogy az Oktatási Minisztérium a tankönyvpiac 

centralizálására törekszik. Egy egységes, központi, a kormány irányítása alatt 

álló Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadó keretében oldaná meg a 

tankönyvkiadás kérdését, amelynek a törvényes keretét egy tankönyvtörvény 

elfogadása adná. A tankönyvtörvény tervezetét már közvitára is bocsátották.  

Augusztus elején az ODT-hez fordultunk, majd ezzel párhuzamosan 

levelezést kezdeményeztünk az Oktatási Minisztériummal, 

tankönyvkiadókkal, valamint a tankönyvkiadást és a közbeszerzések 

lebonyolításért felelős állami intézménnyel. A minisztérium álláspontját 

októberben kaptuk meg az ODT-től. A minisztérium államtitkára azt állítja, 

hogy minden rendben van a tankönyvkiadással, és arra hivatkozott, hogy az 

ODT-nek nem áll jogában érvényes és jogerős döntést hozni törvényi 

szabályozás terén, mert ez alkotmányellenes. Mindez valóban igaz, azonban 

az akut tankönyvhiányról ki lehet mondani, hogy diszkriminatív és az ODT-

nek jogában áll elemezni a minisztérium módszertanát, illetve véleményt 
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fogalmazhat meg akkor is, ha nem jogerős a döntése azzal kapcsolatosan. A 

CEMO ezeket az érveket sorolta fel, várjuk az ODT döntését ez ügyben. 

Szervezetünk elindította a peres eljárást az Oktatási Minisztériummal 

szemben. Október, november folyamán szülőket kerestünk, akik a CEMO 

ügyfeleként részt vesznek majd a minisztérium ellen indítandó perben. Három 

szülőt találtunk, akiket közvetlenül érint ez az ügy, velük indítjuk el a peres 

eljárást, hiszen a CEMO nem közvetlenül érintett a jogsértésben.  

A jogi eljárások mellett, lobbitevékenységet is beiktattunk ebbe az 

ügybe, melynek célja, hogy a Minisztérium sürgősen pótolja a hiányzó magyar 

tankönyveket, és hogy a már közvitára bocsátott tankönyvtörvény 

munkálataiba minél több magyar szakértőt vonjon be (jelenleg teljesen 

hiányoznak a kisebbségek képviselői).  

Szeptember során létrehoztuk egy munkacsoportot, amelynek neve 

„Tankönyvet mindenkinek” és ennek tagjaival folyamatosan beadványokat, 

közérdekű adatigényléseket, személyes megbeszélések kérvényezését 

fogalmazunk meg.  

 

2.4 - Kétnyelvűség a közigazgatásban. Maros megyei polgármesteri hivatalok 

 

2016 júniusában szervezetünk jogi és adminisztratív eljárásokat 

kezdeményezett, első lépésben kérvények formájában a Maros megyei helyi 

közigazgatási egységek vezetőségei ellen. Első lépéseként egy kérvényt 

fogalmaztunk meg magyar és román nyelven, amelyet 2016 júniusa és júliusa 

folyamán eljuttattunk Maros megye harminc közigazgatási egységéhez, olyan 

települések polgármesteri hivatalaihoz, ahol jelentős a magyar közösség 

számaránya. A kiválasztott települések néhány kivétellel mind magyar 

többségűek, kettő kivételével a polgármesterek mind magyarok, az 

önkormányzat képviselő-testületeiben is többségben vannak a magyarok. A 

beadványban kértük a Polgármesteri Hivatalokat, hogy a normatív tanácsi 
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határozatokat fordítsák le magyar nyelvre, továbbá kértük a testületi ülések 

összehívóinak a magyar nyelvre történő lefordítását, valamint a közérdekű 

információk magyar nyelven történő megjelenítését. A válaszok alapján 

kijelenthető, hogy a magyar nyelvhasználatra vonatkozó törvényi cikkelyek 

részlegesen vagy, egyes intézmények esetén egyáltalán nem kerülnek 

alkalmazásra. Sajnálatos tény, hogy a helyi közigazgatási törvény látszólag 

kisebbségbarát törvényes előírásait, azokban az intézményekben sem tekintik 

prioritásnak, ahol a magyar közösség aránya nagyon magas, ahol nem találni 

román anyanyelvű tanácsosokat, akik „akadályoznák” ezeknek a 

törvényeknek a gyakorlatba ültetését. Sajnos Maros megyében (más 

megyékben sem) nincs egy kialakult gyakorlata a közigazgatási törvénynek a 

magyar nyelv használatára vonatkozó cikkelyeinek alkalmazására.  

2016. szeptember-december folyamán a CEMO jogászaival 

konzultálva azt a döntést hoztuk, hogy stratégiai pereket indítunk. Két 

települést választottunk ki, Marosszentannát és Kerelőszentpált. Előbbi 

esetében a magyarok számaránya 40%, a polgármester 2016 ősze óta azonban 

román anyanyelvű. A másik megcélzott település Kerelőszentpál, szintén egy 

vegyes etnikumú község, itt sincsenek többségben a magyar nemzetiségűek, 

a polgármester viszont magyar (az RMDSZ képviselője). A peres eljárástól 

utólag eltekintettünk, ugyanis egy olyan települést szeretnénk ezzel az 

eszközzel célba venni, ahol a magyarok számaránya magas, a képviselő-

testületben is csak magyarok vannak, és a magyar nyelvhasználatra vonatkozó 

törvényi alkalmazások hasonló módon hiányosak. 

Marosszentanna Polgármesteri Hivatalával szemben 2017 februárjában 

indítottuk el a pert.114 Az alapfokú tárgyalásra 2017. szeptember 12-én került 

sor, a második tárgyalás időpontja október 27-re volt kitűzve. A szeptember 

                                                      
114 A perirat száma: 356/102/2017 
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12-i tárgyaláson a Bíróság kérte a CEMO alapítási okiratainak a bemutatását. 

Úgy tűnik a Bíróság az időt szeretné húzni ezzel a lépésével. A bíróságnak 

eljuttattuk a szervezetünk alapító okiratát, mely után a tárgyalás november 27-

én zajlott le. Sajnos a bíróság perképesség hiánya miatt elutasította 

keresetünket.  
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Kis Júlia - Takács Kató Katalin 

 

A Jogaink Egyesület 2017-es tevékenysége 

 

 

A Jogaink Egyesület 2014 februárjában alakult, fiatal jogászok, joghallgatók 

és ügyvédek kezdeményezésére. Arra törekszik, hogy a jogtudomány összetett 

világát, a törvény – laikusok számára olykor megfejthetetlen – előírásait 

közelebb hozza az emberekhez, ezáltal hozzájárulva az erdélyi magyar 

kisebbség jogvédelméhez. Alapító tagjai:  

 

- Kis Júlia: az egyesület elnöke, ügyvéd, a Kolozs megyei Ügyvédi 

Kamara tagja. Tanulmányait a kolozsvári Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem Jogi karán végezte 2010-ben, majd 2011-ben a 

kolozsvári Babeș-Bolyai és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara által megszervezett közös mesteri képzésen 

szerzett mesteri diplomát közösségi magánjogból. Jelenleg a 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori 

Iskolájának PhD hallgatója. 

- Takács Kató Katalin: az egyesület alelnöke, ügyvéd, a Kovászna 

megyei Ügyvédi Kamara tagja. Tanulmányait a Kolozsvári Babeș-

Bolyai Tudományegyetem Jogi karán végezte 2010-ben, majd 2011-

ben a kolozsvári Babeș-Bolyai és a Pécsi Tudományegyetem Állam- 

és Jogtudományi Kara által megszervezett közös mesteri képzésen 

szerzett mesteri diplomát közösségi magánjogból.  

- Silye Attila: ügyvéd, a Kolozs megyei Ügyvédi Kamara tagja. 

Tanulmányait a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Jogi 

karán és a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte 
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2007-ben, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán mesterizett, közösségi magánjogból. 

 

Az egyesület egyik legfontosabb tevékenysége, hogy online jogi 

fórumot működtet, a www.jogaink.ro honlapon. Másik nélkülözhetetlen 

tevékenysége az ingyenes jogsegélyszolgálat nyújtása azok számára, akiket 

bármiféle hátrányos megkülönböztetés vagy jogsérelem ért magyarságukért, 

anyanyelvük, vagy nemzeti jelképeik használatáért. Továbbá, a szakmai 

tanácsadás és képviselet mellett, az egyesület tevékenységei között találjuk 

kiadványok szerkesztését és ezek terjesztését. Nem feledkezik meg a 

fiatalokról sem, hiszen az egyesület tagjai számos osztályfőnöki órára 

látogattak már el, valamint előadásokat tartottak, melyeknek célközönsége az 

ifjabb korosztály volt. Az egyesület általános tevékenységi köréből 

megemlítendő még a konferenciák és egyéb előadások szervezése. 

A szervezet honlapjának hármas célja van: elsősorban egy jogi fórum, 

melynek keretén belül jogi témájú kérdéseket lehet feltenni – ezekre a 

szervezet önkéntesei, ügyvédek és joghallgatók válaszolnak. Másrészt, 

magyar jogi hírportál is egyben, mert a törvényekkel, jogokkal és 

kötelezettségekkel kapcsolatos cikkeket, újdonságokat, híreket jelentet meg. 

A harmadik funkciója a jogsegélyszolgálat. Ez utóbbinak legfőbb célja a 

magyar közösséghez kapcsolódó azon eseteket kézbe venni, amikor a 

közösség egy tagját jogsérelem érte etnikai hovatartozása miatt. A projekt 

egész Románia területére kiterjed, hiszen bárhonnan és bármikor elérhető, 

célcsoportja az erdélyi magyar lakosság. A weboldal tehát mindazoknak szól, 

akiknek jogi jellegű kérdéseik vannak, jogsegélyszolgálatot szeretnének 

igénybevenni, vagy csupán a Jogaink Egyesület tevékenységét szeretnék 

figyelemmel kísérni. 

A honlapon működő jogi fórumon bárki ismertetőt kaphat egy 

jogszabály előírásairól, alkalmazásáról, vagy annak egy konkrét helyzetre 
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vetített előírásairól. A fórum célja, hogy elősegítse a jogászok és a laikusok 

közti eszmecserét, valamint a romániai magyar kisebbség jogi tájékoztatását, 

a kérdések és válaszok közzétételével. A fórumon a kérdést feltenni vágyók 

tizenkét témakörből választhatják ki, hogy hová illik kérdésük: kisebbségi 

jogokkal kapcsolatos, családjogi, munkaügyi, adózással, internettel közúti és 

egyéb szabálysértésekkel kapcsolatos, büntetőjogi, ingatlanjogi kérdések, 

polgári joggal, szerződésekkel, kárfelelősséggel, vállalkozásokkal, 

lakóközösséggel kapcsolatos, vagy egyéb kategóriába sorolható. 

Fontos megemlíteni, hogy az egyesület nem csak a jogi fórumon nyújt 

jogsegélyszolgálatot. Szükség esetén ugyanis tagjai személyesen, telefonon, 

Facebookon keresztül, vagy e-mailben feltett kérdésekre is válaszolnak. Az 

ügyvéd kollégák felkereshetők ügyvédi irodájukban, ahol állandóan 

rendelkezésre állnak. Az eddig felsoroltakon kívül, a kérdezők választ kaptak 

az osztályfőnöki órákon, fesztiválokon, előadásokon, konferenciákon, a „Jogi 

ki mit tud?” verseny döntőjén, valamint egyéb rendezvényeken feltett 

kérdéseikre is. 

A honlapon megtalálhatók az egyesület eddig megjelent kiadványai, 

vagy azok kivonatai, illetve további cikkek, hírek. Ezek eszközként szolgálnak 

az egyesületnek, hogy a jogban nem jártas közönséget tájékoztathassa, 

megismerkedtethesse jogaikkal és kötelezettségeikkel. 

Azok számára, akiket bármiféle hátrány vagy jogsérelem ért magyar 

mivoltukért, anyanyelvük használatáért, azért mert egy magyar érdekvédelmi 

szervezetnek dolgoznak, vagy ilyen szervezetnek önkéntes alapon segítséget 

nyújtanak, az egyesület térítésmentes jogsegélyszolgálatot működtet. 

Esetenként a bíróság előtti képviselet költségét is állja, azonban fenntartja a 

jogot, hogy szabadon eldönthesse melyik ügyet és milyen formában vállalja. 

Az egyesület több esetben is képviselt már olyan olyan személyeket, akiket 

jogsérelem ért – pénzbírsággal sújtották – székely szimbólumok használatáért, 

vagy a magyar kisebbséghez köthető kulturális események miatt, 
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megkérdőjelezhető jogalapon vagy jegyzőkönyvvel. Továbbá, az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál is tett már feljelentést gyűlöletre uszító 

megnyilvánulás miatt. A 2017-es év a „Fiatal vállalkozók kézikönyve” 

bemutatásával indult. Erre a „Vállalkozz jogosan!” című konferencia keretei 

között került sor, melynek során szó esett arról, hogy miért érdemes 

vállalkozni, mire kell odafigyelni, hogyan kell elkezdeni egy vállalkozást és 

hogyan kell jól csinálni. Az előadás azoknak szólt, akik nemrég indították el 

saját vállalkozásukat, vagy annak elindítását tervezik a közeljövőben. A 

jövendőbeli vállalkozók választ kaptak olyan kérdésekre, hogy mik a kezdeti 

lépések, mire érdemes odafigyelni, illetve sikertörténetekről is hallottak. A 

kiadvány továbbá bemutatásra került a III. Kolozs megyei mezőgazdasági 

konferencián is, 2017. március 4-én. 

Említést kell tennünk a Jogaink Egyesület által nyújtott szakmai 

támogatásokról, hiszen a Mikó Imre Szakkollégium által szervezett 2017. 

március 24-25. között zajló esettanulmányi verseny döntőjén is képviseltette 

magát Kis Júlia által, aki zsűritagként volt jelen. Ezt követően, az ugyancsak 

a Mikó Imre Szakkollégium szervezésében lezajlott „Business & Law Talks” 

című Szakmai Napok keretén belül volt hallható Kis Júlia előadása „A 

szólásszabadság korlátai” címmel 2017. április 8-án. Április 20-án a Jogaink 

Egyesület a „Vállalok, de mit? Vállalkozok, de mire?” elnevezést viselő 

kötetlen beszélgetésen képviseltette magát, melynek témája, hogy hogyan lesz 

egy vállalkozásból önmegvalósítás és hogyan kel életre egy ötlet. 

A fentiekben már szó esett arról, hogy az egyesület egyéb 

rendezvényeken is tart előadásokat. Ilyen volt 2017-ben a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor (ismertebb nevén ,,Tusványos”), ahol július 20-

án a Bethlen Gábor sátorban, a Kisebbségi Jogvédő Intézet programja keretén 

belül a „Civil szervezetek harca az adott országban meglévő kisebbségekre 

vonatkozó jogszabályok betartásáért” elnevezést viselő beszélgetésen vettek 

részt az egyesület tagjai. Ezen kívül július 28-án és 29-én az EMI táborba 
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látogattak el az egyesület képviselői, ahol a „Vállalkozás lépésről-lépésre” 

címmel tartott előadást Kis Júlia ügyvéd és Kis Melinda 

szervezetpszichológus. 

A nyári eseménysorozatba tartozik még a július 30 - augusztus 5 között 

a Kisebbségi Jogvédő Intézet által Gödöllő-Máriabesenyőn megrendezett 

Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem, ahol az egyesület nevében 

előadás volt tartva „A fiatalok jogi nevelésétől a jogérvényesítésig” címmel, 

melyet egy interaktív program is követett. Végül, a kolozsvári magyar 

napokon, augusztus 19-én a PART sátorban a vállalkozások jogi 

vonatkozásairól hallhattak az érdeklődők. Silye Attila a kintlévőségek 

kezeléséről, Takács Kató Katalin a szellemi tulajdon védelméről, Kis Júlia 

pedig a vállalkozások jó hírnevének védelméről beszélt. 

A Jogaink Egyesület 2017-es tevékenységnaplójából nem hiányozhat 

azonban a „Jogi ki mit tud?” elnevezést viselő verseny. Ez egy kétfordulós 

megmérettetés volt, melyre háromfős csapatokban jelentkezhettek a IX-XII. 

osztályos diákok. Az első forduló online zajlott: egy feladatsort kaptak a 

jelentkezők, amit határidőre vissza kellett küldeniük megoldva. A döntő 

Kolozsváron zajlott, erre tíz csapat jutott tovább. Számos erdélyi városból 

érkeztek jelentkezők: Kolozsvárról, Tordáról, Szamosújvárról, 

Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Sepsiszentgyörgyről és Szászrégenből. A 

verseny fő célja az volt, hogy gazdagítsa a líceumisták jogi ismereteit, 

valamint hogy közelebb kerüljenek és megismerhessék a sokszor nyers és 

komoly jogi világot. A résztvevők olyan jogi ismeretekkel gyarapodtak, 

melyek elengedhetetlenek a mindennapi életben. 

Befejezésül említést kell tenni a Jogaink Egyesület által szervezett „Mi 

leszek, ha nagy leszek?” konferencisorozatról, mely három helyszínen zajlott: 

november 4-én Sepsiszentgyörgyön, november 11-én Kézdivásárhelyen és 

november 25-én Kolozsváron. A konferenciákon olyan meghívottak szólaltak 
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fel, akik erdélyben maradtak, és sikeresen űzik itt szakmájukat. Olyan 

kérdésekre igyekeztek választ adni, mint:  

 

- Mi lesz, ha elvégzem az iskolát, egyetemet?  

- Mihez kezdek a frissen szerzett diplomámmal?  

- Mit kell tennem ahhoz, hogy sikeres legyek, illetve ahhoz, hogy 

közben boldog is?  

- Lehet úgy szakmát választani, hogy szeressem, de meg is tudjak élni 

belőle?  

 

Az előadók egykor ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Ők is azon 

gondolkodtak, hogy miként fogják megtalálni helyüket a társadalomban. Ma 

már elmondhatják viszont, hogy egy pár kérdésre megtalálták a választ, 

továbbá, hogy szeretik a munkájukat és örülnek, hogy úgy döntöttek itthon 

próbálnak szerencsét. Az egyesület bízik abban, hogy beszámolóik 

megihlették a következő generációt is. 
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drd. Menyhárt Gabriella 

 

Kiemelt ügyek a 2017-es évben 

 

Landman Gábor ügye 

 

Az ügy 2013 szentestéjén vette kezdetét, amikor Landman Gábor, nyelvjogi 

aktivista, tolmács Jan Willem Oomen holland újságíró társaságában a 

Marosvásárhelyi Helyi Rendőrségre érkezett annak érdekében, hogy 

közérdekű információkat gyűjtsön egy konkrét üggyel kapcsolatban. Magyar 

nyelven szerették volna az ügyintézést folytatni, azonban ezt a jogot 

megtagadták tőlük. Amikor ügyfelem ennek ellenére is érvényesíteni kívánta 

az őt megillető nyelvi jogokat, az addig eljáró rendőrök erősítést hívtak, majd 

akarata ellenére bevitték egy szobába megbilincselt kézzel, így megfosztva őt 

immáron nem csak nyelvi jogaitól, hanem személyi szabadságától is. A 

kihallgató szobában olyan irracionális kérdéseket kapott, mint, hogy 

forradalmat kíván-e kirobbantani a magyar nyelvű ügyintézés kérésével. Ezt 

követően tettleg bántalmazták, mely súlyosan sért több nemzetközi jogi 

dokumentumot is, így többek között az Emberi Jogok Európai Egyezményét, 

mely egyértelműen tiltja a kínzást és az embertelen, megalázó bánásmódot.115 

Azután, hogy Landman Gábor igazolta magát útlevelével és megtudták, 

valójában holland állampolgár, azonnal elengedték. Landman Gábor ezt 

követően elhagyta a Helyi Rendőrséget, majd büntetőjogi feljelentést tett a 

helyi rendőrök ellen a magasabb szintű Marosvásárhelyi Rendőrségen, illetve 

a Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz is panaszt nyújtott be. 

A Diszkrimináció Ellenes Tanács elutasította a panaszt, nem állapította 

meg a diszkriminációt, a határozatot megfellebbeztük, azonban az Ítélőtábla 

                                                      
115 Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikk, kínzás tilalma.  
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elutasította a panaszunkat. Az Ítélőtábla megállapította, hogy Landman 

Gábort nem érte diszkrimináció, mert rá nem vonatkoznak a magyar 

kisebbségre vonatkozó törvények, mivelhogy ő nem a Romániában élő 

magyar kisebbség tagja, hanem holland állampolgár. Itt érdemes megemlíteni 

az Európai Unió Bíróságának egyik ítéletét, melyet az úgynevezett Bickel-

Franz ügyben hozott és amelyben kimondta, hogy ugyanazok a nyelvi jogok 

illetik meg az ausztriai német személyt Dél-Tirolban, mint az ott élő 

németajkú kisebbség tagjait.116 

A fentieken túl az Európai Unió Bizottságához fordultunk, annak 

érdekében, hogy a ,,Szerződések őre” indítson kötelezettségszegési eljárást 

Romániával szemben az uniós jog megsértése miatt, de a Bizottság elutasította 

panaszunkat, melyet román nyelven terjesztettünk elő. Az Ítélőtábla által 

hozott határozat kézhezvétele után úgy döntöttünk, hogy újból a Bizottsághoz 

fordulunk, ezúttal a bírósági határozat alapján holland nyelven küldtük el a 

panaszt, mely panaszt befogadtak és írásban értesítették Landman Gábort, 

hogy az Európai Unió elveinek és szabályainak nem megfelelő alkalmazása 

miatt Romániától további információt fognak igényelni az üggyel 

kapcsolatban az eljárás megindítása céljából. 

A közigazgatási per, amelyben a bírságolási jegyzőkönyvet támadtuk 

meg első fokon lezárult, miután a Marosvásárhelyi Bíróság elutasította a 

keresetünket. Bár júniusban született e döntés, az ítéletet még novemberben 

sem kaptuk meg, így nem tudunk még élni a fellebbezéshez fűződő jogunkkal. 

Az ügy egyébként is rendkívüli mód elhúzódott, miután Jan Willem Oomen 

tanú nemzetközi kihallgatása igen nehézkesen valósult csak meg. 

 

 

                                                      
116 A C-274/96. sz. Horst Otto Bickel és Ulrich Franz elleni büntetőeljárások ügyében 1998. 

november 24- én hozott ítélet (EBHT 1998., I-7637. o.). 
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Székely zászló ügyek 

 

Erdőszentgyörgyi zászló ügy 

 

2015 januárjában a Maros megyei Prefektusi Hivatal bírságot szabott ki Csibi 

Attila Zoltánra, Erdőszentgyörgy polgármesterére, mert a főtéren található 

RMDSZ székházon Románia, az Európai Unió és az RMDSZ zászlaja mellett 

kifüggesztették a székely zászlót, valamint a minden magyarok zászlaját. A 

kihágási jegyzőkönyvet utóbbi két zászló miatt a 1157/2001. számú 

kormányhatározatra alapozta a Prefektusi Hivatal. A polgármester 

megtámadta a jegyzőkönyvet, de az első fokú bíróság elutasította ezt. Ezt 

követően fellebbezést nyújtott be és a másodfokon eljáró Maros Megyei 

Törvényszék értelmezte a kormányhatározatot és kimondta, hogy az nem erre 

az esetkörre vonatkozik, így megsemmisítette a kihágási jegyzőkönyvet és 

eltörölte a bírságot. Ennek eredményeként 2017. március 15-én helyükre 

kerültek Erdőszentgyörgyön a zászlók, amelyeket el kellett távolítani 2015-

ben. Azonban a Prefektúra 2017-ben újabb közigazgatási pert indított az 

önkormányzat ellen, ezúttal más jogalapon, mivel most az erdőszentgyörgyi 

RMDSZ helyi szervezete ellen nyújtott be kereset. Ez az ügy folyamatban van. 

Viszonkeresetünkben hivatkoztunk az érvényben lévő jogszabályokra, 

amelyek nem tiltják a székely zászló kitűzését, hiszen az érvényben lévő 

jogszabály, az 1994. évi 75. számú törvény 7. cikke bemutatja és szabályozza 

a nemzeti zászló és más ország zászlajának kitűzési feltételeit. Ezen törvény a 

nemzeti zászlók kihelyezését szabályozza, nem vonatkozik azonban a székely 

zászlóra, amely egy regionális szimbólum és nem egy ország hivatalos 

zászlaja. Ezt mondta ki a Maros Megyei Törvényszék is korábban a 2017-ban 

jogerősen megnyert perünkben, erre a határozatra hivatkoztunk a 

védekezésünkben. Sajnos első fokon helyt adott a Maros Megyei Törvényszék 
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a Prefektúra kérelmének, és utasítja az RMDSZ-t a zászlók eltávolítására. 

Jelen sorok írásakor még nem került kitűzésre az első határidő. 

 

Maksai zászló ügy 

 

A másik, általam képviselt, a nemzeti kisebbségek számára kiemelt 

jelentőséggel bíró szimbólumhasználathoz fűződő ügy Maksa településéhez 

kötődik. Az eset 2017 nyarán vette kezdetét, amikor Dan Tanasă egyesülete, 

a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (Asociația Civică pentru 

Demnitate în Europa - ADEC) levélben szólította fel a maksai polgármestert, 

hogy távolítsa el az önkormányzat épületének homlokzatáról a székely 

zászlót, mivel az nem felel meg véleménye szerint a törvényi előírásoknak. 

Ezen kívül sérelmezte a homlokzaton található ,,Városháza” feliratot is, mely 

esetén szintén az eltávolításra szólította fel a polgármestert. Ekkor 

közreműködésemmel választ fogalmaztunk meg, melyben kifejtettük jogi 

érveinket. 

Sajnos ez nem bizonyult elegendőnek, mert szeptemberben értesítést 

kaptunk az egyesület által benyújtott keresetről, amit a Kovászna Megyei 

Törvényszék iktatott. Ezt követően viszonkeresetet szerkesztettünk, melyben 

több kifogást is emeltünk. Egyrészt törvénytelenségi kifogást nyújtottunk be, 

hiszen a fent ismertetett jogszabályok fényében egyértelműen megállapítható, 

hogy a székely zászló elhelyezése megfelel a vonatkozó előírásoknak. 

Másrészt jeleztük a bíróság felé, hogy az egyesületnek nincs perindítási joga 

abból az okból kifolyólag, hogy nem fűződik érdeke sem a perindításhoz. Ezt 

megerősítette az a tény, hogy alapító okiratuk nem tartalmaz erre vonatkozó 

rendelkezést. Kértük a kereset érdemi elutasítását és ismételten hivatkoztunk 

a 2001. évi 1157. számú kormányhatározatra, melynek 6. cikke a román állam 

és más állam hivatalos zászlajának kihelyezését szabályozza. A tárgyalás 

várhatóan 2018-ban veszi kezdetét. 
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Zsigmond József 

 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tevékenysége Romániában 

 

 

Mikó Imre jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi polihisztor nevét viseli a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére, 2012-ben 

elindított kisebbségi vonatkozású jogvédelmi szolgálat. Kelemen Hunor 

szövetségi elnök 2013. február 4-én, Kolozsváron jelentette be, hogy 

eligazítást és védelmet kívánnak biztosítani minden olyan romániai magyar 

természetes és jogi személynek, valamint intézménynek, akiket a nemzetisége 

miatt ért hátrányos megkülönböztetés. Az elmúlt több mint két évtizedben az 

RMDSZ számos kisebbségi vonatkozású jogot tudott kiharcolni, törvénybe 

foglalni, amelyek alkalmazása során bizonyos esetekben fennakadások 

figyelhetők meg. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat célja ezen visszaélések 

monitorizálása, az érintettek számára eligazítás biztosítása, illetve a 

lehetőségek függvényében, jogorvoslat biztosítása.  

 Az elmúlt időszakban is mindent megtettünk, hogy nemzeti 

szimbólumaink ne csorbuljanak, nyelvhasználati szempontból szimbolikus 

tereink ne szűküljenek be, sőt egyre több helyen szeretnénk elérni a létező 

törvények alkalmazását. Ami a 2017-es évet illeti, több esetben is fordulunk a 

Nemzeti Audiovizuális Tanácshoz (Consiliul Național al Audiovizualului), 

illetve az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (Consiliul National 

pentru Combaterea Discriminării). A legtöbb esetben a B1, Antena3 és 

Realitatea televíziók esti politikai beszélgető műsoraiban merül fel a jogsértés 

esete. Itt általában kisebbségellenes felszólalások, magyargyűlölő 

megfogalmazások és néha más rassz ellen való uszítás jelenik meg. Idén hét 

esetben kellett a NAT-hoz fordulnunk, a döntések az ügyekben 2018 első 
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harmadában várhatóak. Valamivel több alkalommal kellett az ODT-hez 

fordulnunk, ott valamivel hamarabb ül össze a Tanács, de a döntésekre idén 

nem számíthatunk.  

 Előfordult, hogy panaszunkra reagálva népszerű videóbloggerek sértő 

tartalommal rendelkező videót tettek közzé, ezek esetében is megtettük a 

megfelelő jogi lépéseket. Például a Zmenta Facebookos oldalon majdnem 

20.000 emberhez juttattak el egy olyan tartalmat, amely részben panaszos 

személyeket, részben a magyarokat szidja.  

 Kézdivásárhely esetében a Wass Albert utcanév ügyében jártunk el. 

Ennek az ügynek a lényege, hogy az egyik önkormányzati képviselő 

javaslatára, 2015. november 19-én Kézdivásárhely önkormányzata utcát 

nevezett el az említett személyről. Ebből óriási botrány robbant ki 

Romániában, hiszen Wass Albertre még mindig mint háborús bűnösre 

tekintenek, így az önkormányzat 2016. február 25-i testületi ülésén az 

utcanévadó határozatát visszavonta, amelyet a kormányhivatal megtámadott a 

törvényszéken, további kivizsgálást kérve. Az volt a cél, hogy mindenki, aki 

javasolta és aki részt vett a határozattervezet megírásában magánvagyonával 

felelősségre vonják. Szerencsére az ügyet sikerült megállítani, jelen 

pillanatban ugyan nincs Wass Albert utca Kézdivásárhelyen, de az érintett 

személyek felelősségrevonása és szankcionálása elmaradt.  

 Községháza feliratok tekintetében Csíkdánfalván léptünk be a folyó 

ügybe, a per jelenleg is tart. Mint ismeretes Romániában, a Dan Tănase, 

Németországban élő, román nemzetiségű angol nyelvtanár vezette 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC - Asociația Civică pentru 

Demnitate în Europa) a legtöbb ilyen per kezdeményezője. Az egyesülete 

révén olyan önkormányzatokat támad meg, ahol ki van írva a „Községháza” 

felirat, és arra hivatkozik, le kell vetetni, mert ilyen közigazgatási intézmény 

Romániban nem létezik. Azt mondja a román elnevezés, a Primaria helyes 

magyar fordítása a Polgármesteri Hivatal és azt kell kitenni, de szigorúan a 
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román felirat után vagy alá. Egyébként olyan pereket is indított, ahol jól volt 

kiírva csak a magyar elnevezés volt előbb vagy fentebb. Nyilván, 

Székelyföldön a legtöbb hivatalra a Községháza felirat került fel, hiszen 

építéskor, eredetileg is ez szerepelt (javarészt 1918 előtt, vagy 1939-1944 

között épültek) s mikor felújították, eredeti állapotra állították vissza. Ezt 

használja ki az adott személy. Ilyen pereket indított Barót, Csernáton, 

Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos, Gidófalva, Kézdialmás, 

Kézdiszentlélek, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Korond, Madáfalva, Málnás, 

Máréfalva, Nagybacon ellen is, hogy csak a fontosabbakat említsük. 

Amennyiben hasonló eset következik be más településeken, munkatársaink 

azonnal felveszik a kapcsolatot az adott önkormányzati vezetővel, és 

díjmentesen állunk a szolgálatukra.  

Idén kezdtük el egész Erdélyben folyamatosan ellenőrizni a 

decentralizált közintézmények nyelvi helyzetét, nagyon sok rendellenességet 

találtunk, ezeket mind dokumentáltuk és felhasználjuk jelentéseinkben, illetve 

folyamatosan keressük az adott intézményeket, hogy megoldást találjunk a 

kétnyelvűség érvényesítésére.  

Az oktatásban is nagy problémákat tártunk fel, különösen a 

kisgyermekek esetében. Kiderült, ugyan létezik már a differenciált 

államnyelvoktatás az elemi tagozatosoknak, s meg is kapták a tankönyvet, de 

ez az egyetlen könyv, amivel a magyar anyanyelvű 1-5 osztályos diákok 

rendelkeznek. Ezzel jelentős hátrányba kerülve a román diákoktól, kiknek 

minden tárgyból van könyvük. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy idén 

azoknak az iskolai segédeszközöknek, tananyagoknak a felhasználása tilos, 

melyet a minisztérium nem hagyja jóvá. Idén egyet sem hagyott jóvá még. Ez 

azt jelenti, hogy segédanyag és könyv nélkül kell tanulniuk a diákoknak lassan 

három hónapja. Ezt a problémát az ENSZ idei Kisebbségi Fórumán 

ismertettük felszólalásunkban, illetve írásbeli hozzászólást is leadtunk. 

Biztosítékot kaptunk rá, felhasználják jelentésünket, miután a kisebbségügyi 
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különleges jelentéstevővel, Fernand de Varennes úrral is személyesen 

tárgyaltunk az ügyről. 

Másik fontos ügy, amelyben idén eljártunk a székelyudvarhelyi Kaufland 

ügy. A szeptember elején nagy közfelháborodást keltett „Kaufland-botrány” 

kapcsán, a B1 nevű tévécsatorna egyik esti, a Banciu világa (Lumea lui 

Banciu) című adásának műsorvezetője, Radu Banciu, kirívóan magyarellenes 

monológot adott elő. Az botrány egy manipulált YouTube videofelvétel miatt 

robbant ki, amelyet a román nemzetiségű készítője a székelyudvarhelyi 

Kauflandnál rögzített, miközben miccset próbál vásárolni. Az éppen 

szolgálatban lévő eladónő magyar nemzetiségű volt és állítólag nem szolgálta 

ki a román nemzetiségű vásárlót annak nemzetisége miatt – legalábbis a 

felvételből ez derül ki. Később, a körülmények és előzmények feltárása 

nyomán bebizonyosodott, hogy a felvételt megvágták és provokáció, illetve 

gyűlöletkeltés céljából töltötték fel a világhálóra, nyitvatartási időn túl volt az 

egész jelenet elkészítve. Az ügy rendkívül nagy médiavisszhangja és közéletre 

gyakorolt negatív hatása miatt a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést 

tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. Ugyancsak a Kaufland-

botrány miatt, a brassói Regionális Fogyasztóvédelmi Hivatal főbiztosa, Sorin 

Claudiu Susanu ellen is feljelentést tettünk – ezúttal is az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál – a sajtóban tett hamis állításai miatt. 

Susanu az események vonatkozásában azt nyilatkozta, hogy a Kaufland 

üzletlánc már korábban is kapott bírságot amiatt, hogy az eladók nem 

beszéltek románul a vevőkkel. A nyilatkozatra reagálva a Kaufland 

közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy korábban soha nem volt 

megbírságolva amiatt, hogy az alkalmazottak nem beszélnek románul az 

román nemzetiségi ügyfelekkel. Közleményében a cég arra is felhívja a 

figyelmet, hogy a bírság alapjául szolgáló jegyzőkönyv megállapításai 

kizárólag a már említett összevágott videó képkockáira és hanganyagára 

támaszkodik. 
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Az ügyet felhasználtuk az ENSZ ICCPR (A Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányának felülvizsgálata) jelentéshez is. Ezen felül 

leadtunk egy másik jelentést is az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Egyetemes 

Időszakos Felülvizsgálata kapcsán, amelynek kiértékelése jövő évre várható.  

Sport területén is több eredményt elért a Szolgálat. Több alkalommal 

tettünk feljelentést a FIFA elnökségénél, a labdarúgás területén tapasztalt 

kihágások miatt, ezt idén is fenntartottuk, minden jogsértő esetben levélben 

megkerestük a Román Labdarugó Szövetséget (FRF), személyes találkozásra 

is sor került, illetve az ODT-nek is küldtünk levelet. Ugyanakkor feljelentést 

tettünk már az országos kosárlabda, kézilabda, jégkorong szövetségeknél is, 

szintén hasonló ügyekben. Első, 2013-as feljelentésünk kapcsán a Jogvédelmi 

Szolgálatunk tevékenységének eredményeképpen a FIFA fegyelmi bizottsága 

20.000 svájci frank büntetést rótt ki a román szövetségre (FRF).117 Ezt 

követően újabb feljelentések voltak szükségesek. A második feljelentésre is 

hamarosan jött válasz. A román labdarugó szövetség (FRF) közleménye 

szerint a román–magyar mérkőzésen tapasztalt szervezői hiányosságok 

90.000 svájci frankjába (plusz 3.000 svájci frank perköltség) kerültek a Mircea 

Sandu vezette FRF-nek.118 Az európai szövetség az etikai kódex 65. 

cikkelyének megsértése miatt bírságolt, visszaesőnek tekintve az FRF-et. Azt 

is elértük, hogy több magyar-román nemzetközi mérkőzésen felhívásunkra 

FIFA megfigyelők vettek részt, mint utólag kiderült, nem feleslegesen. 

Ezen felül folyamatosan ügyfélszolgálatot tartunk fenn a hét minden 

napján, sepsiszentgyörgyi irodánkban. A kétnyelvűséget és a sajtóban 

megjelenő információkat figyeljük, minden esetben, amely 

tevékenységünkkel összefüggő, megtesszük a megfelelő lépéseket. 

Legközelebbi éves jelentésünk 2018 tavaszán fog megjelenni, összefoglalva 

az idei év jogsértő eseményeit.  

                                                      
117 Ez mintegy 5.5 millió forint 
118 Vagyis mintegy 24.5 millió forintba, 800.000 forintnyi perköltség mellett 
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Nagy Pál 

 

A Civil Kurázsi Egyesület 2017. évi tevékenysége 

 

 

Az Egyesület bemutatása 

 

A Civil Kurázsi Egyesület (CKE) 2011-től van egyre hangsúlyosabban jelen 

a székelyudvarhelyi közéletben, szorosan együttműködünk az Udvarhelyszéki 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, csaknem minden akcióink közös. 

Egyesületünk két szempontból is különbözik az elmúlt napokban 

bemutatkozott egyesületektől, szervezetektől. Elsősorban azért, mert 

székelyudvarhelyiek vagyunk, és kell tudni, hogy e város több mint 90 %-a 

magyar lakos. Ez azt jelenti, hogy a székelyudvarhelyiek életében szerencsére 

nem mindennapos a kisebbségi jogsértés, ezért nem is számolhatunk be 

különböző kisebbségi jogvédelemmel kapcsolatos esetekről. Mivel kevesebb 

„inger” ér minket, elkényelmesedett a lakosság és az önkormányzat is ebből a 

szempontból. Nem volt kellőképpen érzékeny az évtizedek alatt berögzült 

rossz szokásokra sem, például a magyar nyelv használatát illetően.  

Természetesen figyelemmel követjük az Erdélyben, vagy akár a 

Kárpát-medencében zajló folyamatokat, így többek között a kolozsvári és 

marosvásárhelyi kissebségi peres ügyeket. Örömmel tölt el, hogy vannak 

kitartó és felkészült civil szervezetek, melyek felkarolják a kisebbségi 

ügyeket. Szerencsére Székelyudvarhelyen nem igazán számolhatunk be 

hasonló esetekről. 

Másik különbség, hogy a tevékenységi körünk a rendezvények, 

programok szervezésére összpontosul, többek között könyvbemutatók, 

gyerektábor, különböző előadások megszervezése, más civil szervezetekkel 
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való együttműködések, vagy pl. a székelyudvarhelyi Nemzeti Értéktár 

gondozása a felvállalt feladatunk. Emellett még kiemelt helyet foglal el 

anyanyelvünk védelme, az anyanyelv használata melletti kiállásunk. 

Létrehoztunk egy facebook oldal is, melynek neve “Magyarul csak helyesen, 

szépen”, melyen az anyanyelvünkkel kapcsolatos híreket, eseményeket 

osztjuk meg, a magyar nyelvhasználatot népszerűsítjük. 

A fentebb említett okokból kifolyólag a CKE inkább jogérvényesítési 

akaratot testesít meg, mintsem jogvédelmet. Többször is fordultunk az 

önkormányzathoz, azzal a kéréssel, hogy az önkormányzati határozatokat 

jelentessék meg magyar nyelven. A jelenlegi városvezetés jóvoltából ez most 

már megvalósult. 

 

Jogérvényesítés a CKE-n keresztül 

 

Egyesületünk Molnár Zsigmond ügyvéd úr révén heti rendszerességű 

jogsegélyszolgálatot tart fenn az székelyudvarhelyi Demokrácia Központban. 

Molnár Zsigmond segítségével leadtunk egy kérést a rendőrséghez, amelyben 

kértük, hogy írják ki magyar nyelven is a rendőrség kifejezést, legyen 

kétnyelvű az intézmény névtáblája. A megyei rendőrség visszautasította a 

kérésünket, azzal indokolva, hogy a belügyminisztérium szakintézményeire 

nem vonatkoznak a közintézmények törvényei. Továbbítottuk ezt a 

problémát, a levelezéssel együtt az RMDSZ parlamenti képviselőinek, hogy 

mint törvényalkotók és jogvédők próbáljanak törvénymódosítást elérni ebben 

az ügyben. 

Az anyanyelvhasználattal kapcsolatos akcióink újabb fejezete, hogy 

megkerestük a városvezetést, a városi piacon uralkodó szokás miatt, melynek 

következtében az áruk magyar nyelven csak esetleges jelleggel szerepeltek. 

Egy tervet is benyújtottunk a Hivatalhoz, hogy egy egységes és esztétikus 
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magyar és román nyelvű piaci árfelirat hogyan kellene kinézzen. Reményeink 

szerint jövő tavaszra ez a helyzet rendeződik. 

Terveink között szerepel annak elérése is, hogy a hivatali levelek, 

átiratok magyar nyelven is legyenek kiközölve, az intézmények közötti 

hivatalos levelezések magyar nyelven folyhassanak. 

2018-at az ország a „nagy egyesülés” jegyében fogja megélni, ezért a 

százéves évforduló alkalmából felfokozott politikai hangulatra lehet 

számítani. A provokációk egyre gyakoribbak lesznek, igyekszünk hát 

felkészülni és helytállni az elkövetkezendő években is. Nincs kizárva, hogy a 

jövőben jogvédelem szempontjából is hangsúlyosabb szerepvállalásra lesz 

szükség az egész magyar közösségünk, így a CKE Egyesület részéről is.
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dr. Szinek János 

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2017-ben 

 

 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) önálló jogi személyek társulásaként 

jött létre tizenhat évvel ezelőtt, egészen pontosan 2001. november 19-én. A 

társulás azon öt szervezet csoportosulásaként alakult meg, amelyek a 

szlovákiai magyar közösség körében országos szervezettségű hálózattal 

rendelkeztek az alapítás időpontjában. Az alapító szervezetek közé a 

Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szervezet, a Magyar 

Koalíció Pártja (napjainkban Magyar Közösség Pártja), a Szlovákiai Magyar 

Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tartozik. Az idők során a 

tagszervezetek száma egyre csak növekedett, így büszkén elmondhatjuk, hogy 

a SZAKC mára már huszonhárom tagszervezettel rendelkezik.  

Szövetségünk célja – elsősorban – koordinálni a szövetségi tagok 

tevékenységét, valamint együttműködni más, hasonló irányzatú, és hasonló 

tevékenységű külföldi szervezetekkel és intézményekkel. Fő tevékenységi 

körünkbe tartozik a kultúra védelme és fejlesztése, a művelődés, a tehetséges 

és a gyengébb szociális helyzetű családból származó fiatalok, a társadalom 

intézményes fejlődésének támogatása, a természeti feltételek és kulturális 

emlékek, valamint a környezet védelme és fejlesztése. Kiemelt feladataink 

közé sorolandó a tájékoztató irodahálózat működtetése, kurzusok, 

tanfolyamok és szemináriumok szervezése, szociális segítőtevékenység, és 

természetesen a jogsegélyszolgálat működtetése.  

A Kisebbségi Jogvédő Intézettel (KJI) kötött megállapodás értelmében 

a SZAKC hálózata 2016. október 1-től kapcsolódott be a Kárpát-medencei 
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Magyar Jogsegélyszolgálat működtetésébe. A KJI-vel való együttműködést 

Pogány Erzsébet, a Szövetség igazgatója indította el, és ugyancsak ő dolgozta 

ki a jelenleg is jól működő eljárást. Célunk a határon túli magyarságot ért 

jogsérelmek elleni hatékony fellépés. A SZAKC tájékoztató irodáiban 

(www.szakc.sk/irodaink) a munkatársak a felvidéki polgárok rendelkezésére 

állnak, és amennyiben a polgárt jogsérelem érte, vagy hátrányos 

megkülönböztetésben volt része, közvetítőként lépünk fel az érintett polgár és 

a jogsegélyszolgálatba bevont szlovákiai magyar ügyvédek között. Kérjük a 

felvidéki polgárokat, forduljanak bizalommal a SZAKC munkatársaihoz. 

 Irodáinkban a következő eljárást alkalmazzuk: munkatársunk a 

jogsérelmet szenvedett polgár panaszáról feljegyzés készít, azt továbbítja a 

jogsegélyszolgálatban részt vevő szakembereknek, név szerint Pogány 

Erzsébetnek, a SZAKC igazgatójának, valamint Kőrösi Ildikó és Szinek 

János, jogásznak. A Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársait 

leggyakrabban az alábbi témakörökkel kapcsolatban keresték fel a felvidéki 

polgárok:  

 

a) magyar feliratok – többször előfordult, hogy a magyarlakta 

települések közterületein nem voltak megfelelően kitáblázva az 

államigazgatási- vagy önkormányzati szervek megnevezései. 

Hasonló esetek fordultak elő az információs és tájékoztató táblák 

esetén is; 

b) hivatali nyelvhasználat – leggyakoribb esetek közé tartozik az, hogy 

egy-egy hivatalnok nem hajlandó megszólalni magyarul, vagy éppen 

nem biztosítottak tolmácsot az eljárás során; nyelvhasználati 

kérdések merültek fel szlovák nyelvű munkaszerződésekkel és 

megbízási szerződésekkel kapcsolatban is; 

http://www.szakc.sk/irodaink
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c) autóiskolai vizsgák – tájékoztatást adtunk azzal kapcsolatban, hol 

van lehetőség magyar nyelven autóiskolai vizsgát tenni és 

jogosítványt szerezni; 

d) névmagyarítás – a polgárok leggyakrabban a névmagyarítással 

kapcsolatban keresték fel a munkatársakat. A nők esetében az –ová 

toldalékszó elhagyására vonatkozóan volt a legtöbb megkeresés, 

viszont nagy érdeklődés volt még a keresztnevek magyarosításának 

lehetőségeiről is (például Juraj – György, Katarína – Katalin).  

 

A SZAKC kiemelt figyelmet szentel az elkobzott földek problémájának is, 

ugyanis jogorvoslatot kaphatnak azok, akik elveszített szlovák 

állampolgárságuk miatt nem kaptak kárpótlást hetven évvel ezelőtt elkobzott 

földjeikért. Uniós jogba ütközhet a szlovák kárpótlási törvény, amely csak a 

szlovák állampolgárságú és állandó lakóhellyel rendelkező személyeknek 

adott lehetőséget arra, hogy a második világháborút követő időszakban 

elkobzott termőföldek után kárpótlást igényeljenek az államtól. A Szövetség 

a Közös Célokért társulás jogvédő hálózata csatlakozva a budapesti 

Kisebbségi Jogvédő Intézet kezdeményezéséhez, várja mindazok 

jelentkezését, akik a második világháború előtt a mai Szlovákia területén 

termőfölddel rendelkeztek, azonban jelenleg nincs szlovák állampolgárságuk, 

vagy bejegyzett állandó lakhelyük Szlovákia területén. Az intézkedés célja 

nem csupán a magyarságot ért jogsérelmek elleni fellépés, hanem az Európai 

Bizottság előtt annak bebizonyítása, hogy jelenleg is több száz, vagy akár több 

ezer ember is élhet Közép-, vagy Nyugat-Európában, akiket megfosztott 

Szlovákia a vagyonuk egy részétől azzal, hogy állampolgárság, illetve állandó 

szlovákiai lakóhely híján kizárta őket a kárpótlási rendszerből. A magyarajkú 

szlovákiai képviselők az üggyel kapcsolatos kérdéseikkel több alkalommal is 

az Európai Bizottsághoz fordultak, ám konkrét válasz csupán évek múlva 

érkezett. A Bizottság a szlovák hatóságoktól kapott információk szerint 
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megállapította, hogy nagyon kevés embert érinthet a kérdés, így nem kíván 

foglalkozni az üggyel. 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása, 

kibővítve az eddigi jogosultak körét, támogatást kíván nyújtani a második 

világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és 

munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek 

férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar 

királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül 

állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút 

lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált, 

feltéve, hogy jelenleg magyar állampolgársággal is rendelkezik. A magyar 

állam a külhonba szakadt hadiözvegyekről és árvákról való gondoskodását is 

kötelességének érzi, s 2017. január 1-jével a jogosultak köre kiegészült azon 

nem magyar állampolgárokkal, akik rendelkeznek magyar igazolvánnyal. 

Azon felvidékiek, akik igazolni tudják, hogy szülőjük 1938. november 2. és 

1945. május 9. között a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség 

kötelékében szolgált és szolgálattétel közben esett el; hogy szülőjük a háború 

következményeként hadirokkanttá vált; vagy unokája, gyermeke, testvére 

vagy féltestvére szolgálat közben halt meg, hadigondozási ellátás iránti 

kérelmet nyújthatnak be. A magyar igazolvánnyal már rendelkező kérelmező 

a hadigondozási ellátás iránti kérelmeit ezt követően nyújthatja be postai úton 

a Budapest Főváros Kormányhivatalához az 1364 Budapest, Pf. 234 címen. 

Azokat, akik személyesen szeretnék intézni, Magyarország külképviseletein, 

Kassán a főkonzulátuson, illetve Pozsonyban a nagykövetségen tájékoztatják. 

A Szövetség a Közös Célokért mindent megtesz annak érdekében, hogy 

a polgárok javát szolgálja. Ezt bizonyítja a polgárok által belénk fektetett 

bizalom is, amiért nagyon hálásak vagyunk, ugyanis ebben az évben, azaz 

2017-ben a megkeresések száma lassan eléri a százat. A tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy a felvilágosító és tájékoztató munkának köszönhetően 
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egyre jobban bekerül a felvidéki magyarság köztudatába, hogy a kisebbségi 

okokból eredő jogsérelmekkel a SZAKC munkatársaihoz is lehet fordulni. 

SZAKC által működtetett Felvidék.ma hírportálon 2017. januárjától 

2017. novemberéig 197 cikk jelent meg a felvidéki magyar jog- és 

érdekvédelemmel kapcsolatban, többek között a Minority SafePack-ről, a 

Kisebbségi Kulturális Alapról, a civil szervezetek jogvédelmi 

tevékenységéről, a kisebbségi jogérvényesítés lehetőségeiről, valamint az 

anyanyelvhasználatról és nyelvi jogokról. 

A felvidéki magyar kisebbség érdekében tájékoztatást nyújtunk a 

Státustörvényből eredő lehetőségekről, segítséget és felvilágosítást nyújtunk 

a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban, részt veszünk különböző 

régiófejlesztésre irányuló programokban, tájékoztatást nyújtunk a 

magyarországi, szlovákiai és Európa Uniós pályázati lehetőségekről, 

együttműködünk a magyarországi Civil Információs Központokkal, valamint 

az elnyert szakképzési- és felnőttképzési pályázatokkal erősítjük a felvidéki 

anyanyelvi oktatást.  

 

Tesszük mindezt a felvidéki magyarság szolgálata és védelme érdekében! 
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Mgr. Tokár Géza  

 

Jogsegélyszolgálat és aktuális problémák a felvidéki magyarság 

körében 

 

 

Bevezető 

 

Rövid előadásom célja, hogy összefoglaljam a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala és a Fórum Intézet által fenntartott állandó jogsegélyszolgálat 

tevékenységét a 2017-es évben, valamint rámutassak az aktuális problémákra, 

melyek a felvidéki magyar közösséget érintik. A Jogsegélyszolgálat egyfajta 

jogi, szakmai műhelyként működik, ebben a minőségében a tanácsadás és 

háttérmunka révén aktívan szerepet vállal a szlovákiai magyar 

jogkiterjesztésben. A testület a ténykedését 2010. februárjában kezdte meg és 

civil szakmai szervezetként tevékenykedik, az államnyelvtörvény, a 

törvények fordítása, oktatásügyi, gazdasági, kisebbségek jogállásával és a 

kettős állampolgársággal kapcsolatos területeken. A jogsegélyszolgálat 

munkájában aktívan részt vett többek között Szekeres Klaudia, Fiala-Butora 

János, Horony Ákos, Lancz Attila, valamint Petőcz Kálmán. 

A Jogsegélyszolgálat ténykedésének fontos részét képezi az online 

jogsegély, ez a gyakorlatban a jogsegely.sk weboldal üzemeltetését és 

karbantartását jelenti. A jogászok ezen az úton fogadják a közvetett 

megkereséseket és kérdéseket, melyek a kettős állampolgársággal, kisebbségi 

vonzatú jogsérelmekkel és a kisebbségi státuszból adódó gyakorlati 

problémákkal foglalkoznak. Azokat a kérdésbeküldőket, akik nem szorosan a 

kisebbségi témákhoz kötődő problémák iránt érdeklődnek, a releváns 

fórumokra irányítjuk át. Ilyen környezetben foglalkozunk a kiemelt ügyekkel. 
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1. A felvidéki magyarság problémái, nyelvhasználati kérdések 

 

A felvidéki magyarságot érintő nyelvhasználati kérdések elsősorban a magyar 

nyelv gyakorlati használatával és annak alkalmazási nehézségeivel 

foglalkoznak. A 2017-es évben hangsúlyosan előtérbe került a vasúti 

nyelvhasználat kérdése (ismét), folytatódott a peredi aktivisták ügye és több 

gyakorlati ügy, valamint a jogsegélyszolgálat a jogászai révén aktívan 

bekapcsolódott a szlovák állami folyamatokba is. 

 

1.1 - A vasúti kétnyelvűség gyakorlati fejleményei 

 

A szlovák vasutak nyelvhasználati gyakorlata már a második Fico-kormány 

idején hangsúlyosan előtérbe került, köszönhetően a felvidéki civil 

szervezetek, aktivisták, önkéntesek, állami szervek tevékenységének. A 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Jogsegélyszolgálat ebben a 

folyamatban aktív háttérmunkával vett részt.119 A 2016-os parlamenti 

választások után megalakuló kormány maga is a célkitűzései közé sorolta a 

vasúti kétnyelvűség előremozdítását, különös tekintettel arra, hogy az ügy 

kapcsán a felvidéki magyar társadalom több csoportja is mobilizálta magát 

(polgármesterek, magánszemélyek, civil aktivisták), végeredményben viszont 

egy felemás intézkedést foganatosítottak: a jelenlegi állás szerint mindössze a 

vasútállomások feliratain szereplő község- és állomásnevek válnak 

kétnyelvűvé, miközben a vasúti kommunikáció érdemben nem változik és 

további szabályozások sem érintik majd. 

 

 

                                                      
119 http://felvidek.ma/2017/03/jogilag-66-szlovakiai-vasutallomas-ketnyelvusitesere-van-mod/ 

Letöltve: 2018.03.03. 

http://felvidek.ma/2017/03/jogilag-66-szlovakiai-vasutallomas-ketnyelvusitesere-van-mod/
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1.2 - Peredi aktivisták – jogi tanácsadás 

 

A jogsegélyszolgálat munkatársai aktívan segítették azokat a civileket, akik 

2016 januárjában tiltakozásul a helyi népszavazás semmibevétele miatt 

leszerelték a nyugat-szlovákiai község névtábláját. A vágsellyei járási hivatal 

2017. február 22-én beidézte az aktivistákat, közvetlen büntetést viszont nem 

rótt ki az ügy kapcsán. A találkozón a Jogsegélyszolgálat képviselői is jelen 

voltak. 

 

1.3 - Magyar kérvényminták elérhetővé tétele és közvetítése 

 

A felvidéki magyar közegben több olyan önkéntes és magánszemély is 

ténykedik, aki kimondottan a nyelvhasználati gyakorlat kapcsán felmerülő 

visszásságokra szeretné felhívni a figyelmet. Közéjük tartozik Polgár 

Hajnalka, aki több szlovákiai magyar községet is megszólított egy célzott 

levélküldési akcióban, és a magyar nyelvhasználati lehetőségek felől 

érdeklődött. A kezdeményezés kapcsán több kérvényminta is magyar nyelven 

készült el önerőből és vált letölthetővé, a keresztnevek magyarítására, 

kijavítására, az elírt családnevek megváltoztatására, valamint a házasság 

kapcsán az -ová utótag elhagyására vonatkozólag. Ezzel párhuzamosan a 

Kerekasztal weboldalán is hozzáférhetővé váltak a vonatkozó 

dokumentumok.120 

Egy párhuzamosan húzódó ügy kapcsán Polgár Hajnalka és Szekeres 

Klaudia közreműködésével több levélváltás is történt szeptember-október 

magasságában az OTP Bankkal, mely a somorjai helyi fiók magyar 

nyelvhasználati hiányosságait érintette. Polgár Hajnalka megtévesztő 

                                                      
120 Forrás: http://www.kerekasztal.org/2017/03/magyar-nyelvu-kervenymintak-valtak-letoltheto 

ve/, letöltve: 2018.04.24. 

http://www.kerekasztal.org/2017/03/magyar-nyelvu-kervenymintak-valtak-letoltheto%20ve/
http://www.kerekasztal.org/2017/03/magyar-nyelvu-kervenymintak-valtak-letoltheto%20ve/


Mgr. Tokár Géza: Jogsegélyszolgálat és aktuális problémák a felvidéki magyarság 

körében 

215 

reklámra (melynek része a magyar nyelvhasználat) és a hátrányos 

megkülönböztetésre hivatkozva kérte Szekeres Klaudia közreműködését. 

Fontos megjegyezni, hogy a konkrét, jogi vonzatú fejlemények 2017-es 

hiánya ellenére is komoly problémának számít a szlovákiai magyar közegben 

az elégtelen hivatali nyelvhasználat és a magyar nyelv vizuális 

visszaszorulása. 

 

2. Oktatási kérdések 

 

2.1 - Az ombudsman és a kerettantervek ügye 

 

A Jogsegélyszolgálat képviselői Szekeres Klaudia révén komoly szerepet 

vállaltak abban a jogi előkészítő- és háttérmunkában, mely szlovákiai 

iskolarendszer szerkezeti reformját érintette, egyben a kisiskolák számára is 

komoly következményekkel járt volna. A minimális osztálylétszámokra 

vonatkozó előírások és lehetőségek, valamint a magyar iskolák részére előírt 

leszűkített óraszámok kapcsán egy hivatalos beadvány is született, melynek 

címzettje a szlovákiai emberi jogok biztosának hivatala, valamint a 

Legfelsőbb Bíróság volt. Az Ombudsman válasza 2017. február 5-én érkezett 

meg, melyben a diszkriminációt megalapozatlannak minősítette, többek 

között a megkérdezett magyar oktatási intézmények válaszaira alapozva. 

 

2.2 - A kulturális támogatások kérdése és az alternatív struktúrák kialakítása 

 

A jogsegélyszolgálat aktívan szerepet vállalt a kisebbségi kulturális 

támogatások helyzetét alapjaiban megváltoztató Kisebbségi Kulturális Alap 

szakmai előkészítésében, azokban az aktivitásokban, melyek a 

Kormányhivatal hatáskörein belül zajlottak 2017 folyamán. Szakértőink az 



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézet és partnereinek beszámolói 

216 

alap működési szabályai kapcsán több módosító anyagot is kidolgoztak, a 

megfogalmazott javaslatok komoly hányadát azonban nem vették figyelembe. 

A jogsegélyszolgálat és a Kerekasztal a közvéleményt és a szlovákiai magyar 

civil szférát is folyamatosan tájékoztatta a kialakult helyzetről és az alapot 

övező fejleményekről. Az alap megalakítását szabályozó törvény tervezetének 

első és második olvasatban való elfogadására 2017. március 28-án, második 

olvasatban pedig május 9-én került sor. 

 

2.3 - Stratégiai hosszú távú célok, kisebbségi jogok 

 

A Kerekasztal egyik felvállalt ambíciója, hogy bekapcsolódjon a kisebbségi 

stratégia kidolgozásába, mely a 2016 és 2020 közötti időszakra szól. A 

stratégia a Kormányhivatal menedzselésében készül hét különböző területen, 

ugyanakkor a folyamat kezdeti stádiumban van, a részterületeken, köztük az 

önkormányzatiság, a nyelvi segítségnyújtás és a kultúra, vagy éppen a 

népszámlálás területén a konkrét munkacsoportok felállításán túl nem 

történtek további fejlemények. 

 

2.4 - A FUEN és a Minority Safepack ügye 

 

A kisebbségi jogkiterjesztés területén az egyik legfontosabb előrelépésnek a 

FUEN európai polgári kezdeményezése állhat, mely Szlovákián túlnyúlik és 

nemzetközi jelentősége van. A Kerekasztal és ezzel együtt a 

jogsegélyszolgálat aktív szerepet vállal a 2018. áprilisáig zajló 

kezdeményezés népszerűsítésében. A téma a szervezet november 10. és 11. 

közötti éves konferenciáján is felmerült, a tagszervezetek pedig segítséget 

kaptak az aláírásgyűjtéshez, annak online és írott formáját tekintve is. 

Az általános állampolgársággal kapcsolatos helyzetre vonatkozó 

fejlemény, hogy Szekeres Klaudia révén novemberben postázásra került a 



Mgr. Tokár Géza: Jogsegélyszolgálat és aktuális problémák a felvidéki magyarság 

körében 

217 

szlovák alkotmánybírósági panasz a szlovák állampolgárságától megfosztott 

Fehér István ügyében. Az Alkotmánybíróság a következő hónapokban kell, 

hogy véleményt mondjon a beadványról, az ügyben további fejlemények 

várhatóak. 

 

3. Összefoglalás 

 

A jogsegélyszolgálat 2017-ben is olyan aktivitást fejtett ki, melyek érdemben 

befolyásolták a közéleti fejleményeket és kihatással voltak a felvidéki 

magyarság jogbiztonságára, általános közérzetére. Hozzá kell tenni 

ugyanakkor, hogy a folyamatban levő felvidéki történések kapcsán akadhat 

egy komoly hiányérzet – nagyon kevés az egyéni jogsérelem és azok eseti 

orvoslása. Ennek oka az általános társadalmi fásultság és az állampolgárok 

jogbizonytalansága, amely erősen kihat arra is, mennyire hajlandók jogi úton 

orvosolni a sérelmeiket és ebben az esetben mennyire szívesen fordulnak 

külső szakértőkhöz. Így – ugyanúgy, mint a korábbi években – a felvidéki 

jogorvoslattal foglalkozó szervezetek egyik fő kihívása, hogy láttatható 

ügyeket találjanak és elnyerjék az állampolgárok bizalmát. 
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JUDr. Nagy Tibor 

 

Állampolgárság, nyelvhasználat és szimbólumok a szlovákiai 

magyarok esetében 

 

 

Kettős állampolgárság 

 

A 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe lépése óta 2130 

személy veszítette el szlovák állampolgárságát. A cseh állampolgárság miatt 

veszítették el eddig a legtöbben.  Számolt be idén januárban a Szlovák Távirati 

Iroda (TASR). Miközben a sorrend a következő. 

Szlovákia polgárai közül a cseh állampolgárságuk miatt veszítették el 

eddig legtöbben, konkrétan ötszázötvenen a szlovák útlevelüket. Ezt követik 

a német állampolgárságot felvevők, akik ötszázketten, az osztrákot, akik 

hároszáztizenketten és a britet, akik kétszáznégyen voltak. A magyar 

állampolgárságot választók, ezt hivatalosan bejelentők és így a szlováktól 

megfosztottak száma száz fő. A továbbiak: amerikai (97), norvég (51), svájci 

(42), holland (38), ausztrál (37), belga és ír (35-35), kanadai (31), olasz 

(24), finn (15), francia (13), svéd (12), luxemburgi (8), orosz (5), kínai és 

lengyel (3-3), dán, izlandi, új-zélandi és ukrán (2-2), izraeli, spanyol, szerb és 

szingapúri (1-1) és egy ismeretlen. 

A 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény az akkori 

parlament válasza volt a magyar országgyűlés által elfogadott törvényre, 

amely megkönnyítette a Magyarország határain kívül élő magyarok 

anyaországi honosítását. A politikailag motivált törvényhozást tényként kezeli 

és elfogadja(!) a szlovák jogalkotó, média és közvélemény egyaránt. A 

Szlovák Köztársaság Állampolgárságáról szóló törvény (40/1993) 9. §-nak 
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1/b pontja értelmében: „A szlovák állampolgárság elvész a külföldi 

állampolgárság kifejezett akaratnyilvánítás alapján való megszerzésével.“ 

Mivel nincs politikai akarat a törvény módosítására, ezért érintett 

ügyfeleinkkel jogi útra tereltük állampolgárságuk megvonásának kérdését. A 

2013-tól húzódó bírósági eljárások jelenleg a Legfelsőbb Bíróság, illetve az 

Alkotmánybíróság szintjén zajlanak. Az eljárás során próbáltunk rávilágítani 

az idézett törvényi rendelkezés alkotmányellenes mivoltára, ugyanis az 

Alkotmány első szakaszának 5. (2) cikkelye szerint: „Senki nem fosztható meg 

akarata ellenére a Szlovák Köztársaság állampolgárságától.“ 

Márpedig ügyfeleink akaratuk ellenére lettek megfosztva 

állampolgárságuktól. Továbbá rámutattunk az eljárásbéli hiányosságokra is, 

ugyanis ügyfeleinkhez az állami szervek mindvégig úgy viszonyultak, mint 

szlovák állampolgárhoz – annak ellenére, hogy véleményük szerint 

elvesztették az állampolgárságot. Végül rávilágítottunk az idézett rendelkezés 

diszkriminatív mivoltára is. Tévhit ugyanis azt állítani, hogy Szlovákia tiltja a 

kettős/többes állampolgárságot. Amennyiben valaki születés útján, 

házassággal, honosítással, vagy más módon szerzi meg a szlovák 

állampolgárságot, megtarthatja az eredetit is. Mindez fordítva is érvényes, 

tehát ha valaki például házasság útján a szlovák állampolgársága mellé egy 

másikat szerez, nem lesz tőle megvonva a szlovák. A törvény tehát 

kategorizálja a szlovák állampolgárokat: olyanokra, akiknek lehet, és 

olyanokra, akiknek nem lehet kettős/többes állampolgársága. Mindezek után 

szkeptikusan várjuk a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság döntését.  

 

Hivatali nyelvhasználat 

 

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya negyedik szakasza garantálja a 

kisebbségi jogok status quo-ját. Az idézett szakasz 34. cikkelye kimondja: „A 



IV. A Kisebbségi Jogvédő Intézet és partnereinek beszámolói 

220 

nemzetiségi kisebbségekhez vagy etnikai csoportokhoz tartozó 

állampolgároknak törvényben meghatározott módon és feltételek mellett az 

államnyelv elsajátításához való jog mellett biztosítva van nyelvük hivatali 

érintkezésben való használatának a joga.” 

A hivatali anyanyelvhasználat jogát a bírósági peres és nem peres 

eljárások során az új Polgári Perrendtartás (160/2015) volt hivatott 

szabályozni, ám ezt elmulasztotta. Ezzel ellentétes módon kodifikálta az 

eddigi eljárást, mely szerint:  

 

- ingyenes volt a tolmács igénybevétele, de 

- az idegen-/anyanyelven benyújtott írásos dokumentumok fordítását a 

beterjesztő állta.  

 

Az új Polgári Perrendtartás díjkötelezetté tette az idegen nyelven benyújtott 

beadványokat és dokumentumokat. Tehát, amennyiben valaki az anyanyelvén 

szerette volna megírni beadványát, válaszát vagy a bizonyítékot megtehette, 

de nem ingyen. A Szlovák Köztársaság Alkotmánya viszont kimondja, hogy: 

„Senkinek nem válhat hátrányára a nemzetiségi kisebbséghez vagy etnikai 

csoporthoz való tartozás (33. Cikkely).” Továbbá Szlovákia a Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának aláírásával vállalta, hogy biztosítja 

a kisebbségi nyelven készült dokumentumok benyújtását az eljárás során. (9. 

Cikk) 

Minderre sajtótájékoztató formájában a Magyar Közösség Pártja jogi 

szakértői hívták fel a figyelmet. Ennek hatására megszületett a Polgári 

Perrendtartás első módosítása, mely orvosolta a hibát és immár díjtalanná vált 

a bírósági anyanyelvhasználat.  

Nem úgy, mint az anyakönyvi hivatalok esetében, ahol a törvényellenes 

gyakorlat mai napig észlelhető. A hivatalok részére a Kisebbségi 
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nyelvhasználatról szóló törvény szabályozza az anyanyelvhasználatot. Ez a 

törvény viszont sajnos inkább csak lehetőségeket ad a kötelezettségek helyett. 

A kétnyelvű anyakönyvi kivonat igénylése a „nesze semmi fogd meg 

jól” tipikus esete. Ezt a jogot a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény 2. 

§ (5) bekezdése biztosítja. Ennek értelmében azon települések esetében, ahol 

az állampolgároknak joguk van a kisebbségi nyelv hivatali használatához a 

születési anyakönyvi kivonatot, házassági anyakönyvi kivonatot, halotti 

anyakönyvi kivonatot stb. kérésre kétnyelvűen is kiadják, mégpedig 

államnyelven és a kisebbség nyelvén.  

Ugyanezen törvény 7. §-a viszont kimondja, hogy közigazgatási szerv 

és alkalmazottai nem kötelesek a kisebbségi nyelvet ismerni. Véleményem 

szerint így születhetett ez a köztes megoldás, hogy a nyomtatvány kétnyelvű, 

de annak kitöltése csak az államnyelven történik. Ez a hiányosság könnyen 

kiküszöbölhető lehetne, ha minden egyes anyakönyvi hivatal alkalmazottjai 

közül, legalább egy tudna az adott kisebbség nyelvén értekezni. Valójában ez 

megalapozott elvárás is lehetne a jogérvényesítés szempontjából, hiszen hiába 

a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény, ha sok esetben az a nyelvtudás 

híján alkalmazhatatlan.  

A törvény helytelen alkalmazása több ügyfelemnél okozott 

többletkiadásokat vagy hosszas várakozásokat. Hiszen a csupán szlovákul 

kitöltött űrlapokat Magyarországon nem tudják alkalmazni. Így a rossz 

törvény miatt fizethetik a fordításokat, holott törvény adta joguk van 

megsértve.  

 

Határtalan szenvedély 

 

Vajon alkalmas lehet-e egy magyar zászló a közrend megzavarására 

Dunaszerdahelyen?! – hangzik el az aktuális kérdés minden egyes DAC meccs 
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után. A stadionba való beengedésnél ugyanis rendszerint elkobozzák az idegen, 

adott esetben magyar nemzeti zászlókat.  

A nyilvános sportesemények szervezéséről szóló törvény a politikailag 

motivált törvényhozás következő kirakatpéldája. Érdemes megfigyelni, hogy a 

törvény akkor született (2013/2014), amikor újból az első osztályban hangzott 

fel a DAC induló és lengtek a zászlók. Ez aligha véletlen. 

A törvény nem rendelkezik külön a zászlókról, hanem általánosan idegen 

országok szimbólumairól beszél. Ebbe a kategóriába tartoznak a zászlók is. A 

törvény értelmében viszont csupán akkor tilos idegen ország zászlaját a 

mérkőzésre bevinni, illetve azt a meccsen használni, ha az a közrend és 

biztonság megzavarásához vezethetne. A rizikósnak nyilvánított meccseken, 

mint például rendszerint a DAC – Slovan Bratislava (Pozsony), vagy a DAC – 

Nagyszombat ez a kiskapu nem létezik. A rizikós meccseken egyszerűen tilos 

más országok szimbólumait használni. 

Ezt tisztázva, térjünk vissza a nyugtalanító kérdésre: vajon alkalmas 

lehet-e egy magyar zászló a közrend megzavarására Dunaszerdahelyen?! Ott, 

ahol szervezetten felhangzik minden meccsen a ,,Nélküled” című Ismerős 

Arcok dal, és a Himnusz; ott, ahol kizárólag magyarul zajlik a szurkolás, van 

magyar bemondó, a meccseket adja a magyar köztévé is, stb., vagy épp ott, ahol 

adott esetben nulla vendégszurkoló van jelen. Véleményem szerint, a legtöbb 

esetben erősen vitatható a zászló elkobzásának jogszerűsége.  

Amennyiben valakinek sikerül becsempésznie az idegen – magyar – 

zászlót a mérkőzésre, arra gyorsított eljárás során kiszabott pénzbírság és 

féléves eltiltás vár. Ezek ellen viszont több esetben sikeresen fellebbeztünk, így 

csupán megrovásra csökkent a büntetés. Ennek következményeként a 

rendőrség helyszíni bírság formájában kezdte kiszabni a 100 eurós 

büntetéseket. Ezeknek a bírósági felülvizsgálata még folyamatban van.  

„Határtalan szenvedély” – hangzik a DAC frappáns mottója. Úgy néz 

ki viszont, hogy a törvényalkotó határt szeretne szabni a szenvedélynek. 
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Veszélyes játék ez, ugyanis ahogy a régi mottó hangzott a DAC „több, mint 

klub”. Valóban az. Aki megélte tudja, hogy az a 90 perc több egy Fortuna 

ligás meccsnél. Sokkal több. Egy másfél órás manifesztum, melyben a 

felvidéki lét minden gyönyöre és szenvedése megfogalmazódik. Ez a pár perc 

ad erőt, hitet és kitartást a folytatáshoz úgy a pályán, mint a lelátón és a 

mindennapi életben is. 
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Szilágyi Miklós 

 

Kihívások és kilátások a délvidéki magyarok jogérvényesítésében 

 

 

Bevezető  

 

Amikor tavaly a Kisebbségi Jogvédő Intézet rendezvényén jártam, az egyik 

legmeghatározóbb élményem az volt, hogy láttam, más határon túli 

közösségek is ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint mi otthon, 

Délvidéken. Tekintettel erre, nagy figyelemmel kisértem a kollégák gondjait 

és problémáit, valamint azt, hogy tudnak ilyen esetekben fellépni. Az egyik 

előadás témája az volt, hogy Szlovákiában bármilyen köztéri szobron vagy 

emlékművön elhelyezett magyar felirat mellé, szlovákul is fel kell jegyezni a 

fordítást. S mivel ez szabályozva is van, szlovák felügyelők is járják az 

országot, s igyekeznek „felfedni” minden olyan helyszínt, ahol ez a szabály 

nincs betartva. Így történhetett meg az is, hogy egy esetben azt vésték az 

emlékműn szereplő a magyar felirat alá, szlovákul, hogy: „Isten áldd meg a 

magyart!”. A némiképp viccesnek is nevezhető végeredményt okozó szabályt, 

így lehet igazán pozitívan felhasználni. A munkánkban mindig igyekezni kell 

arra, hogy a törvény szavát betartva, azt szélesen értelmezve, a legjobb 

megoldásokat találjuk meg az adott helyzetre.  

 

Jogi keretek 

 

A szerbiai Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tagjaként, és az MNT 

Nyelvhasználati Bizottságának elnökeként elmondhatom, hogy az MNT 

sokrétűen próbál segíteni, minden olyan esetben, ahol jogsértés történik a 
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délvidéki magyarsággal szemben. A Magyar Nemzeti Tanács a szerbiai 

magyar nemzeti közösség közvetlenül és demokratikusan megválasztott 

országos önkormányzata és a magyar kulturális autonómia legfőbb szerve. A 

tevékenységi körébe tartozik a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, a hivatalos 

nyelv- és íráshasználat. Az MNT többnyire magyarországi forrásokból 

működik, viszont a szerb állam is támogatja a működési költségeket. A 

hivatalos írás- és nyelvhasználat esetében a Magyar Nemzeti Tanács 

utcanevek és helységnevek esetében ad véleményezést, törvényfordítással 

foglalkozik, jogi- és nyelvi konferenciákat szervez és nyelvhasználati 

panaszokat kezel. 

 A törvényes keretet a hivatalos nyelv- és íráshasználat esetében a Szerb 

Köztársaság Alkotmánya,121 a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló 

törvény,122 a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről 

szóló törvény,123 a törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól,124 és az 

anyakönyvekről szóló törvény határozza meg.125 

 A törvényi szabályozás a Szerb Köztársaságban jónak mondható. A 

Hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény 2010-ben lépett életbe. Sok 

fontos és helyénvaló megoldás található benne, ami követendő példaként is 

szolgálhat. Ilyen például: a kisebbségi nyelv egyenrangú használata a többségi 

nyelv mellett; a szóbeli- és írásbeli fordítás térítésmentessége; a különböző 

dokumentumok kisebbségi nyelven való kiadása; az eljárásokban a kisebbségi 

nyelv használata; vagy a helységek, közterek, intézmények, felszólítások 

megjelentetése kisebbségi nyelven.  

Vannak azonban olyan rendelkezések is, amelyek könnyen háttérbe 

szorítják a kisebbségi nyelv használatát. A törvény 12. szakaszának 6. 

                                                      
121 SZK Hiv. közl. 98/2006 
122 SZK Hiv. közl. 30/2010 
123 SZK Hiv. közl. 97/2013 
124 SZK Hiv. közl. 55/2014 
125 SZK Hiv. közl. 145/2014 
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bekezdése alapján, ha két szembenálló fél egyike kéri az eljárás szerb nyelven 

történő lefolytatását, akkor azt ténylegesen szerb nyelven kell lefolytatni. 

Kiemelhető hiányosságként az is hogy a bírók nincsenek külön díjazva a 

többletmunkáért, hiszen, amennyiben a kisebbség nyelvén folytatják az 

eljárást, kétszer annyi feladatuk van – le kell fordítani a jegyzőkönyveket 

szerb nyelvre is (ugyanazon törvény 14. szakaszának 1. bekezdése). 

 

Gyakori visszásságok 

 

A legsűrűbben a következő panaszok szoktak felmerülni a polgároknál:  

 

- a személyi nevek helytelen fordítása a hivatalos dokumentumokban 

(„magyarul” de cirill írásmódban írt személyi nevek, ékezetek 

elhagyása, ritka esetben az utónevek „elszerbesítése”, így pl.: István 

helyett Stefan, vagy Erzsébet helyett Jelisaveta); 

- a dokumentumok, kisebbségi nyelven való kiadásának megtagadása 

olyan községekben, ahol hivatalosan használható az adott kisebbségi 

nyelv; 

- a fordítás törvényellenes megfizettetése (a közjegyzői díjazás 

megváltoztatásával ez a gyakorlat lassan megoldódni látszik); 

- de egyre nagyobb gondot jelent például a magyarul tudó szakemberek, 

hivatalnokok hiánya is.  

 

Mivel csak akkor tudjuk érvényesíteni a jogainkat, amennyiben olyan 

személyek vannak foglalkoztatva, melyek ismerik a kisebbséghez tartozó 

személyek nyelvét, rendkívül fontos a részarányos foglalkoztatás. Többek 

között ezt is előirányozza a Nemzeti Kisebbségek Jogainak Érvényesítéséről 

szóló Cselekvési Terv, melyet 2016. március 3-án fogadott el a Szerb 

Köztársaság Kormánya, az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatnak, 
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az igazságszolgáltatással és az alapjogokkal kapcsolatos 23. tárgyalási 

fejezetének egyik követelményeként. E Cselekvési Terv V. fejezete 

rendelkezik a nyelv- és íráshasználattal kapcsolatos elvégzendő feladatokról. 

Ennek értelmében külön eszközök lesznek elkülönítve a fordításokra (ami 

eddig nem volt jellemző és mindig gondot okozott a bíróságok és más szervek 

költségvetésében), a pénzbírságok nagyobbak lesznek azokban az esetekben 

amikor nem valósulnak meg a kisebbségi nyelvi jogok, és előirányozza a 

jogszabályok hivatalos fordítását is (amit most nem hivatalos módon a Magyar 

Nemzeti Tanács végez el). 

A Cselekvési Terv egyik legfontosabb momentuma a már említett 

részarányos foglalkoztatás, ami helyi szinten kell, hogy érvényesüljön, annak 

függvényében, hogy egy településen, mekkora a kisebbséghez tartozó 

polgárok aránya. Ez azzal a következménnyel is jár majd, hogy több magyar 

szakember lesz foglalkoztatva a közhivatalokban, és azzal is, hogy több 

esetben tudnak majd a magyar közösség tagjai magyar nyelven kommunikálni 

a közhivatalokkal. 

 

Összegzés 

  

A tendencia tehát jó. Az irány is jó, amit Szerbia meghatározott. A 

kivitelezésen kell még javítani. A hivatalnokok képzése, a nyelvi jogok 

ismertetése szélesebb környezetben, vagy épp a nyelvi jogok igénybevétele és 

használata mind-mind hozzájárulhatnak egy valóban multinacionális 

környezet zökkenőmentesebb működéséhez, a kisebbségi jogok teljes 

mértékű betartásával és elfogadásával.   

 

 



 

228 

Matijević Olivér 

 

A horvátországi magyarság számára kiemelkedően fontos jogi ügyek 

 

 

Bevezetés 

 

Az 1990-es években dúló délszláv háborúk során Horvátország véres harcok 

és nagy veszteségek árán nyerte el függetlenségét a szocialista Jugoszláviától. 

Az újonnan létrejött független, demokratikus alapokon nyugvó ország 

számára a kezdetektől fogva fontos volt a jó nemzetközi megítélés, melynek 

érdekében az ország igyekezett minden tőle tehetőt megtenni. A kedvező 

megítéléshez elengedhetetlen volt a demokrácia tiszteletben tartása, az emberi 

és kisebbségi jogok biztosítása, valamint a szólásszabadság és a független 

sajtó megteremtése. Ebből kifolyólag Horvátországban több szempontból is 

irigylésre méltó a helyi nemzeti kisebbségek jogi helyzete. Ennek oka az, hogy 

a függetlenségi háború során az országban élő nagyszámú szerb nemzetiségű 

lakosság felkelése nagymértékben hozzájárult a háború kitöréséhez és 

elhúzódásához, aminek megismétlődését a horvát kormányzat minden áron 

meg akarata akadályozni.  

A rendezett jogi környezetnek köszönhetően a horvátországi 

kisebbségek, köztük a helyi magyarok jogai is széleskörben garantáltak, ennek 

köszönhetően jelentősebb jogi problémákról nem beszélhetünk. Ugyanekkor 

sajnálatos módon a horvát társadalomban van egy szűk, ám annál hangosabb 

réteg, akik ellenzik az országban élő kisebbségek – elsősorban a szerbek – 

jogait, és időről időre megkérdőjelezik azok létjogosultságát.1 Nemrégiben a 

nemzetiségi parlamenti képviselők ellen indult kisebb kampány, de a 

                                                      
1 Lásd például: http://vijesti.hrt.hr/405922/otvoreno-53, letöltve: 2018.02.20. 

http://vijesti.hrt.hr/405922/otvoreno-53
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kétnyelvű (horvát- szerb) táblák is több esetben nagy vihart kavartak. Ebbe a 

szerbek és a horvátok között dúló, a múlt sérelmein alapuló harcba a maroknyi 

helyi magyarság általában igyekszik nem belefolyni. Ennek ellenére nem 

mehetünk el szó nélkül az efféle provokációk mellett, hiszen, ha nem is ránk 

irányulnak, minket is közvetlenül érintenek.  

A horvátországi magyarság számára egy további nemzetközi jogi ügy 

is kiemelkedően fontos, mégpedig Horvátország és Szerbia határvitája, mivel 

ez a helyi magyar lakosságot is érinti. Horvátország és Szerbia közt a mai 

napig több olyan terület van, melyek hovatartozása nem egyértelmű, ilyen 

például a magyarlakta Kengyia is. 

 

1. Határok közt 

 

1.1 - A jogi vita 

 

A határvita legfőbb oka az, hogy Horvátország és Szerbia is eltérő módon 

értelmezi a nemzetközi jogot. Horvátország a határmegállapítás során a régi – 

a Habsburg Birodalom idejében, a bécsi „táncoló kongresszus” szellemében 

kimért, I. Szent István vármegyéit alapul vevő – vármegye-határokat tartotta 

mérvadónak.2 Ezeket a határokat a Duna szabályozása előtt állapították meg, 

és a folyó akkori sodorvonalánál húzódtak. E határokat a szabályozás után 

sem vizsgálták felül, ami a mai probléma egyik alapja. A 20. században a 

Đilas-i bizottság a jugoszláv tagköztársaságok közti határt is a régi vármegye-

határok mentén állapították meg, konzerválva ezzel a határokat. Ezzel 

                                                      
2 A Bécsi Kongresszus a napóleoni háborúk után, a győztes felek által 1814 szeptembere és 1815 

júniusa közt megtartott nemzetközi kongresszus volt, az osztrák államkancellár, Metternich 

vezetésével. A kongresszuson részt vevő diplomáciai küldöttek és kíséretük több ezer fős nagyságú 

volt, akik vég nélkül élvezhették a házigazda által szervezett szórakoztató rendezvényeket, innen 

az elnevezés. 
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szemben a szerb fél úgy véli, hogy a nemzetközi jog értelmében nem kérdéses, 

hogy a két ország határa a Duna mai sodorvonala.3 Szerbia érveit a nemzetközi 

bíróság Benin és Niger közötti határvita ügyére alapozza.4 

A két ország okkal alkalmaz eltérő hozzáállást az ügyben, ugyanis a 

Duna szabályozása során a régi Baranya vármegye, illetve Szerém vármegye 

ma Horvátországhoz tartozó részeinek egyes területei átkerültek a Duna bal 

partjára, ezzel szemben a Szerbiához tartozó Bács–Bodrog vármegyéből jóval 

kisebb részek kerültek csupán a folyó jobb partjára. A horvátok által képviselt 

álláspont értelmében megközelítőleg 10 000 hektárnyi erdő, illetve szántóföld 

van jelenleg szerb ellenőrzés alatt, melyen intenzív gazdasági tevékenység 

folyik annak ellenére, hogy legnagyobb részt a mai napig a horvátországi 

Vörösmart kataszterében vannak nyilvántartva, és státuszuk a mai napig 

vitatott. A horvát álláspont szerint Szerbiának 2 000 hektárnyi területe van a 

Duna jobb partján, mely 25 éve érintetlenül áll a Kopácsi rét nevű természeti 

park mélyén. A dolog pikantériáját adja továbbá, hogy a kérdéses területen, a 

Duna bal partján található a többségében magyarok által lakott Kengyia is (a 

vitatott határvonalakról lásd az 1. számú ábrát a mellékletben). 

 

1.2 - A kengyiai magyarok ügye 

 

A Kengyia települést az abszurd elhelyezkedésének köszönhetően egyre 

inkább fenyegeti a kihalás veszélye. Napjainkban az egykor több mint ötszáz 

főt számláló településen mindössze 15-20, zömében magyar lakos él. A 

településre nem jár ki se posta, se mentő, se rendőr, és még kommunális 

infrastruktúra sincs. A lakosok többnyire magyar nemzetiségű horvát 

állampolgárok, ám határellenőrzésen kell átesniük, ha Horvátországba 

                                                      
3 Hordósi Dániel – Testvérnép vagy halálos ellenség? Horvátország és Szerbia, 2017. 
4 CIJ: A Benin és Niger közötti határvita ügye, 2005. július 12., Rec., 2005, 144. § 
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szeretnének menni orvoshoz vagy akár a postára, ezért egy részük inkább a 

szerb állampolgárság felvétele mellett döntött.  

A horvát fél legfőbb hivatkozási alapja az Európai Gazdasági Közösség 

által létrehozott Badinter-bizottság határozata, melynek értelmében a volt 

jugoszláv tagállamok határai államhatárrá váltak, a volt tagállamok határait 

pedig a Trianon előtti magyar vármegyék határai jelentették. A területek 

hovatartozásáról minden bizonnyal döntőbírói úton határoz majd a két fél, de 

keresetet még egyikük sem adott be.5  

Számunkra külön érdekes az ügy abból a szempontból, hogy a terület 

lakossága magyar nemzetiségű, ezért horvátországi magyarként tekintünk 

rájuk. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége már több ízben 

foglalkozott az üggyel. 

 

1.3 - Eddigi erőfeszítések  

 

Először, 2007-ben a Darázsi Járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata 

kérelemlevéllel fordult (Kengyija ügyének rendezése) a volt köztársasági 

elnökhöz, Stjepan Mesićhez. Az Elnök Hivatala válaszában elmondta, hogy a 

soron következő nemzetközi ülés napirendre tűzi a témakört. A kérelemlevél 

eljutott a Külügyminisztérium és az Európai integráció országos titkárához, 

Hidajet Biščević úrhoz is, aki a határprobléma kérdéskörével van megbízva. 

Válaszában elmondta, hogy a Külügyminisztérium megtesz mindent a 

kapcsolatok fejlesztésére a fennálló kérdések tekintetében a határmenti 

országokkal, így Szerbiával is – különösen nagy erőfeszítéseket fektetnek a 

határvonal helyes megállapítása érdekében. A horvát fél nem győzte eléggé 

                                                      
5 Spor oko granice na Dunavu: Arbitraža izglednija od dogovora sa Srbijom. Novi list.  2015. 

március 15. Forrás: http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Spor-oko-granice-na-Dunavu-

Arbitraza-izglednija-od-dogovora-sa-Srbijom, letöltve: 2018.02.20. 

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Spor-oko-granice-na-Dunavu-Arbitraza-izglednija-od-dogovora-sa-Srbijom
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Spor-oko-granice-na-Dunavu-Arbitraza-izglednija-od-dogovora-sa-Srbijom
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hangsúlyozni, hogy a bilaterális tárgyalások és találkozók során milyen 

erőteljes hangsúlyt fektetett arra, hogy a határvonal probléma megoldódjon, 

és hogy a soron következő Vegyes Diplomácia Ellenőrző Bizottsági ülésen a 

szerb képviselők figyelmét felhívja a konkrét problémára a kengyijai lakosok 

ügyében. A Horvátországi Hazatelepülők Közössége szintúgy megpróbált 

előrelépést kieszközölni az ügyben, a 2010-es évben két kérelemlevéllel is 

fordultak az akkori miniszter asszonyhoz, felhívva a figyelmét arra, hogy nem 

történt változás a kengyijai lakosok életviszonyainak rendezése terén. Leírták, 

hogy a horvát állam tehetetlensége miatt kilencszáz ember felvette a szerb 

állampolgárságot, amellyel lehetőségük nyílt arra, hogy a megélhetésüket 

biztosító mezőgazdasági termékeiket eladhassák a szerb állam területén. 

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ez a horvát terület ugyan kevés lakossal 

rendelkezik, azonban mintegy 600 hektárnyi megművelhető föld és 300 

hektárnyi erdős területről van szó. Ezért arra apelláltak, hogy a kengyijai 

lakosok mielőbb egyedi kishatár átlépőket kaphassanak, hogy a horvát határon 

probléma nélkül jöhessenek át, és hogy a termékeiket eladhassák Batinán, 

Pélmonostoron vagy Eszéken.6  

Az üggyel a horvátországi magyarság parlamenti képviselője, 

Jankovics Róbert is foglalkozott, aki 2017-ben felszólalt a kengyiaiak 

érdekében a horvát törvényhozásban, ám konkrét eredményt nem tudott 

egyelőre ő sem elérni.7 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Sipos Krisztina - Két állam része, mégis magára hagyva. Arsboni: 2014.06.24: 

http://arsboni.hu/ket-allam-resze-megis-magara-hagyva/, letöltve: 2018.02.20. 
7 Lásd: Jankovics Róbert - A kengyiaiak ügye a horvát száborban: 

https://www.youtube.com/watch?v= eoqKuNFR3OA, letöltve: 2018.02.20. 

http://arsboni.hu/ket-allam-resze-megis-magara-hagyva/
https://www.youtube.com/watch?v=%20eoqKuNFR3OA
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2. Kisebbségjogi aggodalmak 

 

2.1 - Kisebbségi mandátumok a horvát parlamentben 

 

A Horvátországban működő politikai rendszer egyik legérdekesebb eleme 

minden bizonnyal a kisebbségi mandátum, miszerint az őshonos 

kisebbségeknek jogukban áll képviseltetniük magukat a törvényhozásban. A 

törvény három mandátumot biztosít a szerb kisebbségnek, egyet a magyarnak, 

egyet az olasznak, egyet közösen az országban élő cseh és szlovák 

nemzetiségű állampolgároknak, egyet a volt Jugoszláviát alkotó 

nemzetiségeknek – a szerbeket leszámítva –, illetve egyet az ország területén 

elő egyéb nemzetiségeknek. A kisebbségi képviselők külön frakciót 

alakíthatnak a parlamenten belül, és ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mind 

bármely más képviselő. Jelentőségük leginkább kormányalakításkor van, 

mikor is a mérleg nyelveként könnyen múlhat az ő hovatartozásukon egy 

kormány sorsa.8 

A kisebbségi képviselők helyzete azért is érdekes, mert gyakorlatilag 

egyfajta pozitív diszkrimináció tapasztalható az ő esetükben. Ez leginkább 

abban nyilvánul meg, hogy míg egy pártnak el kell érnie a 4%-os parlamenti 

bejutási küszöböt – ami a részvételi arányok függvényében akár 20–30 ezer 

szavazatot is jelenthet –, addig egy kisebbségi képviselő elméletben akár 

egyetlen egy szavazattal is be tudna kerülni a törvényhozásba, amennyiben 

nincs kihívója a választásokon, ám ez nem jellemző. Ami a magyar közösséget 

illeti, általában pár ezer szavazattal kerül be egy adott képviselő.9 

 

                                                      
8 Hordósi Dániel: A horvátországi magyarság jogi helyzete. In: Kisebbségi jogok érvényesülése a 

Kárpát-medencében 2016. Budapest: Kisebbségi Jogvédő Intézet. 2016, 128-150. 
9 Horvátország alkotmánya 
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2.2 - A kisebbségi mandátum kritikái  

 

Egyes horvát körökben éppen az okozza a legtöbb vitát, hogy a kisebbségi 

képviselőket gyakran pár száz szavazattal választják meg, ezért 

megkérdőjelezhető a legitimitásuk. Szerintük a legitimitás problémája főleg 

akkor jelentős, ha a kisebbségi képviselők kormányok sorsáról döntenek. 

Legutóbb 2017 szeptemberében vetődött fel a kisebbségi képviselők kérdése, 

mikor is két jobboldali politikus Željka Markić és Anto Đapić felvetette, hogy 

népszavazást fognak kezdeményezni a kisebbségi képviselők státusáról. 

Đapić azzal érvelt, hogy pártja az elmúlt választásokon több mint 90 000 

szavazatot kapott és csupán egy képviselőt juttattak a parlamentbe, míg 

ugyanekkor a nyolc kisebbségi képviselő összesen alig  negyvenezer 

szavazatot kapott. Szerintük ez a rendszer demokráciaellenes, mivel egyes 

szavazók voksa így gyakorlatilag többet ér. Markić meglebegtette azt a 

gondolatot, hogy a kisebbségi képviselők léte ugyan jó, de korlátozni kellene 

a jogköreiket, többek között nem szabad megengedni szerinte, hogy ezeken a 

képviselőkön múljon egy kormány sorsa. Ezen kívül többször elhangzott, 

hogy a kisebbségi képviselők mandátuma gyakorlatilag egyfajta legalizált 

korrupció, mivel a kormányok fűt-fát megadnak a fennmaradásukért.10  

A kezdeményezés szerencsére úgy tűnik, hogy rövidéletű volt, mivel a 

közvélemény az utóbbi időben nem foglalkozik a témával. Ez elsősorban 

annak tudható be, hogy az aktuális kormány a kisebbségek szavazatainak 

köszönhetően van hatalmon és nem érdeke a kérdésben a népszavazás, mivel 

azzal maga alatt vágná a fát. Amennyiben ugyanakkor sor kerülne egy 

érvényes referendumra a kérdésben, úgy szinte biztos, hogy azok száma lenne 

                                                      
10 Milošević: Ovo je antisrpski referendum. Vecernji List. 2017.09.19: https://www.vecernji.hr/ 

vijesti/milosevic-zeljka-markic-sdss-1195571; Markić u Otvorenom: To nije antisrpski referendum 

nego antikorupcijski. Dnevno. 2017.09.20: http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/markic-u-

otvorenom-to-nije-antisrpski-referendum-nego-antikorupcijski-1065744/, letöltve: 2018.02.20. 

https://www.vecernji.hr/%20vijesti/milosevic-zeljka-markic-sdss-1195571
https://www.vecernji.hr/%20vijesti/milosevic-zeljka-markic-sdss-1195571
http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/markic-u-otvorenom-to-nije-antisrpski-referendum-nego-antikorupcijski-1065744/
http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/markic-u-otvorenom-to-nije-antisrpski-referendum-nego-antikorupcijski-1065744/
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többségben, akik a kisebbségi mandátum eltörése mellett teszik le voksukat. 

A kezdeményezés valódi oka nyilvánvalóan nem a demokráciadeficit, sokkal 

inkább a két szélsőjobboldali politikus kisebbségellenes lépése  

A horvátországi magyarságot konkrét támadás nem érte a szóban forgó 

ügyben, mivel annak éle egyértelműen a szerbségre van kifenve. Ennek 

ellenére amennyiben megtörténik a kisebbségi képviselők eltörlése a helyi 

magyarság a döntés szenvedő alanya lehet, mivel a parlamenti képviselő 

szerepe rendkívül jelentős a közösség számára. Horvátországban létezik egy 

központi kisebbségi tanács, ami az országban élő kisebbségek fő koordinációs 

szerve, és a legtöbb kompetenciával is ez a szervezet rendelkezik, melynek 

tagja a magyar kisebbségi képviselő is. Ez a testület is veszélybe kerülhet 

amennyiben megszüntetik a képviselőket, ami kiszámíthatatlan 

következményekkel járhat az országban élő kisebbségek számára.  

Az országos kisebbségi tanácsnak tizenkilenc tagja van, akiket a 

kormány nevez ki az alábbi kritériumok alapján: az ország hét legnagyobb 

létszámú nemzeti kisebbségének kisebbségi önkormányzatai közös 

megegyezés alapján delegálnak egy-egy személyt, valamint a kormány 

további öt olyan, valamelyik kisebbségi etnikumhoz tartozó személyt delegál, 

aki megítélésük szerint fontos kulturális, tudományos vagy egyházi pozíciót 

tölt be és köztiszteletnek örvend saját nemzeti közösségében. Továbbá a 

tanács tagjai még azok a parlamenti képviselők, akik a horvát parlamentben 

kisebbségi mandátummal rendelkeznek. A tanácsot a horvát kormány a 

parlamenti választások után hozza létre. A tanács mandátuma négy évre szól, 

de amennyiben megbukik a kormány és előrehozott választásokat írnak ki, 

akkor a tanácsot is feloszlatják.  

Az országos kisebbségi tanács elnökét, két alelnökét és az egyéb 

funkciókat betöltő tagjait a horvát kormány nevezi ki. Kikötés továbbá, hogy 
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az elnök és a két alelnök közül legalább az egyik szerb nemzetiségű legyen, 

mivel ők az ország legnépesebb nemzeti kisebbsége. 

 

Összegzés 

 

A horvátországi magyarság ugyan rendelkezik nyitott kérdésekkel, azonban 

jogi értelemben közel sincs rossz helyzetben. Nyelvhasználati, oktatási és 

kulturális jogaink rendben vannak, és egyelőre politikai jogaink is 

biztosítottak. Az esetleges problémák az országban elsősorban a nagyobb 

nemzeti kisebbségekkel vannak, melyek történelmi okokra vezethetők vissza. 

Ami a határvitákat illeti, azok várhatóan a közeljövőben nem lesznek 

rendezve, mivel az országok közti viszony egyelőre nem épp a 

legkiemelkedőbb. A terület magyar lakosságának a legbiztosabb megoldást 

Szerbia Európai Unióhoz, majd pedig a Schengeni Egyezményhez való 

csatlakozás jelentené, ám ezek távlati célok és a terület jogi hovatartozását az 

sem oldaná meg. Ennél sokkal valószínűbb, hogy a terület hovatartozásáról 

választottbíróság fog dönteni.  
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Melléklet 

 

1. ábra – Vitatott területek a Szerbia és Horvátország közötti határ Duna menti 

szakaszánál 

 

 

Forrás: Croatia–Serbia border dispute: www.en.wikipedia.org



 

238 

Kajla Brigitta - Gorzó Klaudia 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének jogvédő 

tevékenysége a 2017. évben 

 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 2012. 

szeptemberében alakult non-profit civil szervezet, amely azért jött létre, hogy 

egyesítse Kárpátalja magyar nagycsaládjait, képviselje és védje azok jogos 

gazdasági, szociális, tudományos, nemzeti-kulturális és egyéb közös érdekeit, 

továbbá, hogy hatással legyen a házasság, a család és a gyermekvállalás 

szerepének és jelentőségének növekedésére a társadalomban. Ezeken túl 

jogsegélyszolgálatot tart fent a kisebbségi jogsérelmek orvoslása értekében. 

Ukrajna kárpátaljai magyar állampolgárainak jogai - így a magyar 

nagycsaládosok jogai is -, sajnos folyamatosan sérülnek, amit súlyosbít, hogy 

a kárpátaljai magyarság nagy része nem beszéli jól az ukrán nyelvet, 

következésképpen tájékozódni sem tud a jogait illetően. Tájékozatlanságuk 

miatt nem tudatosul bennük, ha adott esetben jogsérelem áldozatává válnak. 

E jogsértő helyzet állandósult és sok esetben megoldatlan maradt. A KMNE 

ezért a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány által kiírt jogsegélyszolgalati 

tevékenységre irányuló pályázat elnyerésével kívánja jogorvoslatban 

részesíteni a kárpátaljai magyarokat, kiket magyarságuk vagy vélhetően 

magyarságuk miatt ért sérelem. 

 

A kárpátaljai magyarság jogi helyzete 

 

A kárpátaljai magyarság Ukrajna többi nemzeti kisebbségéhez hasonlóan – 

mint népcsoport – nem minősül jogalanynak. Az ilyen kollektív jogi 
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megközelítés ugyanis merőben idegen az ukrajnai jogi gondolkodástól, illetve 

gyakorlattól, de legfőképpen ellentétes az országban uralkodó politikai 

kurzussal. Az itteni magyarság jogi helyzetét a másnemzetiségű polgárok 

egyéni, illetve néhány esetben csoportosan gyakorolható jogait definiáló 

dokumentumok határozzák meg.  

Ukrajna törvényei közül a kisebbségekre csak a nemzeti kisebbségekről 

szóló 2012. évi 2494-XII. számú törvény,1 illetve az ukrajnai nemzetiségek 

jogairól szóló 1991. évi 1771-XII. nyilatkozat vonatkozik közvetlenül.2 Ezen 

túlmenően Ukrajna 1996-os,3 illetve 1989-es4 törvénye a Szovjet Szocialista 

Köztársaság oktatásáról, valamint annak nyelvéről is tartalmaz idevágó 

vonatkozásokat. Ha összességében vizsgáljuk a jogforrások nyújtotta 

lehetőségeket, azt kell megállapítanunk, hogy elvben elég széleskörűnek 

mondhatók. A problémát általában a jogok gyakorlati érvényesíthetősége 

jelenti.  

A 2017-ben elfogadott 2145-VIII. számú oktatási törvény kétségtelenül 

korlátozza a kisebbségek oktatáshoz fűződő jogait.5 Nincs kidolgozva a 

konkrét végrehajtási mechanizmus, hiányoznak az alkalmazásához szükséges 

feltételek. Az ukrajnai kisebbségek – különösen a magyarok – valóban 

alacsony szinten beszélik az ukrán nyelvet. Az anyanyelvi oktatás és az ukrán 

nyelv elsajátítása azonban nem mond egymásnak ellent. A kárpátaljai 

magyarok tizenegy éven keresztül tanulnak ukrán nyelvet az iskolában, 

azonban a hatékony nyelvoktatás hiányából kifolyólag nem feltétlenül 

sajátítják el megfelelően.. A helyi magyar szakmai szervezetek több mint húsz 

éve követelik a magyar iskolákban a hatékony ukránoktatás megszervezését. 

                                                      
1 Ukránul: Закон України  Про національні меншини в Україні від 25.06.1992 
2 Ukránul: Декларація прав національностей України від 01.11.1991 № 1771-XII 
3 Ukránul: Закон Української радянської соціалістичної республіки про освіту від 01.01.1996 
4 Ukránul: Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» від 28.10.1989 
5 Ukránul: Закон України про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII. 
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Ez leginkább eltérő módszertant, tankönyveket, felkészült tanárokat, nagyobb 

óraszámot, kiscsoportos foglalkozásokat, stb. kívánna meg. Amire nincs 

szükség, az a szaktantárgyak ukrán nyelvű oktatása. Sőt, ez kifejezetten 

hátrányosan hat. A kognitív nyelvészet álláspontja szerint a tanulás az 

anyanyelven a leghatékonyabb, ezért is rögzítik a kisebbségvédelmi 

egyezmények az anyanyelven való tanulás jogát – az nem csak a kisebbségi 

kultúra megőrzése miatt fontos, hanem a hatékony oktatás, és így a 

munkaerőpiaci integráció miatt is. 

 

A jogsegélyszolgálat keretében megvalósított tevékenység bemutatása 

 

A KMNE beregszászi irodájában az állandó jogsegélyszolgálat szakmai 

hátterét 2017. évtől Lemák Eduárd ügyvéd látja el, aki kirendelt védőként 

folytatott tevékenysége során már sok tapasztalatot szerzett a térséget érintő 

jogi problémákról, így arról, hogy általánosan jellemző az a sajnálatos 

tendencia, miszerint az emberek bizalmatlanok a jogi megoldásokkal 

szemben, különösen az ingyenes segítségnyújtással, így a kisebbségi 

jogsérelmeket ritkán terelik peres útra, meggátolva a hatékony 

jogérvényesítést. A KMNE törekszik arra, hogy ezen változtasson és ennek 

érdekében nagy hangsúlyt kíván fektetni a lehetőség népszerűsítésére, ahogy 

azt a jogsegélyszolgálat indulásakor is tette. 

A fent ismertetett, kisebbségi jogokat nagymértékben sértő, 

diszkriminatív oktatási törvényen túl további, a magyar közösséget 

hátrányosan érintő intézkedések kerültek elfogadásra, melyek hátrányos 

következményeit enyhíteni kívánta jogsegélyszolgálati tevékenységével a 

KMNE, jogi segítséget nyújtott a 2017. júliusában az ukrán 

belügyminisztérium által kiadott tartózkodást szabályozó rendelettel, valamint 

a külföldi rendszámú gépjárművekkel kapcsolatban. Ezen intézkedés 

értelmében azok a külföldi állampolgárok, akiknek nincs szüksége vízumra az 
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Ukrajnába történő belépéshez, így a magyar állampolgárok, illetve a kettős 

állampolgárok is 180 napon belül csak 90 napot tölthetnek egyhuzamban vagy 

részletben az ország területén. A 90 napot nem az első belépéstől kell 

számolni, ahogy azt sokan tévesen feltételezték, hanem a kilépés napjához 

viszonyítják visszamenőlegesen. Amennyiben a fent említett személy 

tartózkodása meghaladja az előírtat, kilépésnél pénzbírság várhat rá, míg 

belépéskor megtagadhatják az ország területére történő beutazást. Ez 

családokat szakított szét és állított igen nehéz helyzet elé, mind erkölcsileg, 

mind anyagilag. Ezt tetézte az a tény, hogy a rendeletet hirtelen, megfelelő 

felkészülési idő nélkül léptették hatályba. Ennek súlyát érezte meg például az 

a családapa, aki gyermekeivel fürdőzni ment nyáron Magyarországra, de 

mivel magyar állampolgár volt, akinek tartózkodása meghaladta a 90 napot 

180 napon belül, nem engedték haza. Habár van lehetőség tartózkodási 

engedély kérésére a hozzátartozóknak, ez azonban egy hosszú, adminisztratív 

procedúra.  

A külföldi rendszámú gépjárművekre vonatkozó jogszabály sokakat 

érintett hátrányosan  Kárpátalján, hiszen az uniós országokból sokkal 

reálisabb áron juthatnak jobb minőségű gépjárműhöz, ugyanakkor a 

regisztráció további aránytalan összegeket emészt fel. Az új jogszabály 

kimondja, hogy amennyiben ukrán állampolgár hoz be külföldi rendszámú 

gépjárművet, azt egy járás határain belül csak öt napon át használhatja, míg 

több járás területén tíz napon át. Ennek a gyakorlati hozadéka az, hogy 

amennyiben el akarják kerülni a magas bírságot vagy az érintett járművek 

elkobzását, a tulajdonosnak ötnaponta el kell hagynia az országot, mely a 

határon tapasztalható torlódások miatt különösen időigényes. 

A további ügyek leginkább abból fakadtak, hogy a szegényes ukrán 

nyelvtudással rendelkező ügyfelek számára nem biztosították a 

kétnyelvűséget ügyeik intézése során. Így például egy olyan ügyfél esetén, aki 
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még 16. életéve betöltése előtt Magyarországra költözött és ezért nem kapta 

meg az ukrán személyi igazolványát. Ez megnehezítette a szülőföldre való 

visszatérését és az ott való boldogulását. A jogsegélyszolgálat keretében 

tájékoztatást nyújtott a KMNE tulajdoni kérdésekben, a tisztességes eljárást 

érintő esetekben, illetve egyes dokumentumok igénylésével kapcsolatban, 

esetleges büntetőügyben, pénzügyi jogi kérdésben, vagy tartásdíjfizetési 

kötelezettségről is. Ezeknek a jelentősége hangsúlyosan abban áll, hogy a 

magyar anyanyelvű ügyfelek a KMNE és jogi szakértője segítsége nélkül 

egyrészt a nem megfelelő ukrán nyelvoktatásnak, másrészt a kétnyelvűség 

nagyfokú hiányának köszönhetően nem tudtak volna lépni ügyeikben, melyek 

jogorvoslat nélkül maradtak volna a kisebbségi helyzetükből fakadóan. 

. 
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