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GYENEY LAURA:

„Kisebbségvédelem Európában”c. nyári egyetem 2014
Köszöntő (megnyitó beszéd)
Az Európai Uniót sok vád érte az elmúlt két évtizedben, amiért az mind szimbólumaiban,
mind politikáiban igyekszik semleges maradni.1

A politikai realitás ugyanakkor egyre

sürgetőbb válaszokat követel az európai integrációs szervezettől, mind annak külső, mind
belső dimenzióit tekintve. Ami a belső dimenziót illeti, az Európai Unióra egyre erősebb
nyomás nehezedik, hogy az jogalkotása, ill. politikáinak alakítása során vegye figyelembe
egyrészt a tagállamok közötti, másrészt magukon a tagállamokon belüli regionális, kulturális,
nyelvi, nemzeti, etnikai különbségeket. Felerősödni látszik egy folyamat - gondolok itt a skót
és a katalán függetlenedési törekvésekre-, amely Európában akár egy komolyabb lavinát
indíthat el. Idén ősszel két hónapon belül tart népszavazást a függetlenné válásról Skócia2 és
Katalónia, miközben Székelyföld autonómiájának elnyerésért küzd a román kormánnyal
szemben.
Az Uniónak nyilván nem érdeke, hogy vitát szítson a tagállamai között, így nem áll majd
nyíltan e függetlenségi törekvések mellé, hiszen a cél a gazdasági stabilitás. Ezt a szemléletet
jól tükrözi Herman Van Rompuy, az Európai Tanács idén leköszönő elnökének nyilatkozata
is, aki szerint, „Ha egy sor európai régió állna elő függetlenségi törekvéssel, az olyan
bizonytalan légkört teremtene, amiről szívesen lemondanánk”. Mindeközben Barroso, az
Európai Bizottság elnöke a skót függetlenségi törekvésekkel kapcsolatban kijelentette: „Ha
egy olyan új ország, amelyik egy jelenlegi EU-tagállamból vált ki, önállóan csatlakozni kíván
az Unióhoz, akkor új csatlakozási kérelmet kell benyújtania, és ezt az összes többi
tagállamnak egyhangúlag jóvá kell hagynia. Rendkívül nehéz lenne elérni, sőt lehetetlennek is
bizonyulhat az egyhangú jóváhagyás elérése olyan esetben, amikor egy jelenlegi uniós
tagállamtól elszakadó, újonnan függetlenné vált ország folyamodik EU-tagságért.”



Dr. Gyeney Laura – PPKE-JÁK Európajogi Tanszék, egyetemi docens; Igazgató, Kisebbségi Jogvédő Intézet
Lásd az EU mottóját: „Egység a sokféleségben”.
2
Az elszakadási mozgalom legújabb szele 2011-ben csapta meg a skót polgárokat, amikor megválasztották a
függetlenedést sürgető Skót Nemzeti Pártot. A miniszter az úgynevezett Fehér Könyvben ismertette az ország
kiválásának lépéseit. Támogatóival együtt meggyőződése, hogy a független Skócia képes lesz kihasználni teljes
gazdasági potenciálját az északi-tengeri olajkincs 90%-a feletti rendelkezés révén, ezen túl a befolyt adók felett
is egyedül ők rendelkeznének.
1
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Az EU tehát, - mindenekelőtt a gazdasági szempontokat figyelembe véve- az egységben
maradást tartja szem előtt, és ezen álláspontját közvetíti az elszakadni vágyók felé. A
széleskörű területi autonómiát élvező katalánok és skótok esetében is egyértelművé vált, hogy
új, független államok megalakulása esetén, azoknak ismét meg kellene mászni az EU
tagsághoz vezető „szamárlétrát”. A csatlakozás kérdése pedig döntő lehet, hiszen a tagság
elvesztésével komoly gazdasági és pénzügyi hátrányba kerülhetnek ezek az újonnan alakult
államok.
Ugyanakkor, ha tágabb – így a fent említett külső - dimenzióba helyezzük a kérdést, látnunk
kell, hogy a gazdasági faktorok stabilizáló szerepe önmagában nem elégséges. Más, a
gazdaságiakon túli stabilizáló tényezőknek is teret kell engedni, így mindenekelőtt komoly
hangsúlyt kell fektetni a nemzeti kisebbségek európai értékek mentén megvalósított
védelmére.
Az Európai Uniót komoly kritikákkal illették, és illetik mind a mai napig a krími események
kapcsán. Mint azt fent már hangsúlyoztam, az Európai Unió - egészen napjainkig - elsősorban
gazdasági közösségként – funkcionált, háttérbe szorítva az emberi jogi szempontok és azon
belül is a kisebbségvédelmi szempontok érvényesülését.

A történelmi okokon túl, ez

mindenekelőtt arra a „nyugati”politikai elit körében uralkodó –és uniós szinten is lecsapódó nézetre vezethető vissza, miszerint a gazdasági megfontolások minden más szempont felett
dominálnak, azaz „a jólét majd mindent megold”.
Az Uniót is sújtó globális gazdasági válság idején ugyanakkor egy „krími konfliktus” végre
felnyithatja a politikusok szemét a tekintetben, hogy egy nehéz történelmi örökséget hordozó,
sokirányú nemzeti konfliktussal terhelt közép-kelet-európai térségben a gazdasági
szempontokon szem előtt tartása önmagában kevés.
E tekintetben biztató, hogy az elmúlt évtizedben az Európai Unió egy komoly arculatváltáson
ment keresztül. Így, a Lisszaboni Szerződéssel kötelező erőre lépett az Alapvető Jogok
Chartája, létrehozták az Alapjogi ügynökséget, az EU értékei közé beemelésre került a
kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelme. Az intézményi és jogi keret adott tehát, a
kérdés csupán az, hogy mennyire akar élni az Európai Unió a lényegében már kiépült
struktúrákkal, jogi eszköztárral.3 E ponton hangsúlyoznunk kell, hogy az Unió elsősorban egy
3

Hogy valójában mennyire összetett és bonyolult kérdés is az uniós kisebbségvédelem kérdése azt jól tükrözi,
hogy az Unión belül jelenleg igen nehéz elhatárolni a hagyományos, őshonos kisebbségeket és az új
bevándorlókat érintő intézkedéseket. Utóbbiak szintén nem kis fejtörést okoznak az Uniónak. Lényegében
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sui generis jog által összetartott közösség, amelyben az Európai Unió Bírósága által kialakított
ítélkezési gyakorlat szükségszerűen még a legerősebb tagállamok, vagy akár az Európai
Bizottság aktuális politikai érdekeit is felülírja1. Az uniós jog alapvető jogelveit, így példának
okáért a diszkriminációmentesség elvét következetesen érvényesítő ítélkezési gyakorlat ily
módon könnyűszerrel elősegítheti a kisebbségek jogainak érvényesítését, akár politikai akarat
hiányában is. Példaként említhetem a felvidéki magyarokat érintő szlovák kárpótlási törvény
jogsértő rendelkezései kapcsán történt uniós szintű előrelépéseket. Az említett törvény
ugyanis csak a szlovák állampolgárságú személyek számára tette lehetővé a kárpótlási
kérelmek benyújtását, amely nyilvánvalóan sérti a tőke szabad áramlása és a
diszkriminációmentesség legalapvetőbb uniós elveit. EP képviselők által feltett kérdésre
reagálva, Viviane Reding a Bizottság alelnöke elismerte, hogy ilyen esetekben a tagállamnak
az uniós jogot, különösen a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseket be kell
tartania. Ez persze nem jelenti azt, hogy az uniós jog megkövetelné a dekrétumokkal elvett
vagyonok visszaadását. Ugyanakkor, ha a csatlakozást követően kárpótlásra kerül sor, annak
során semmiképpen nem szabad hátrányosan megkülönböztetni a más tagállami
állampolgárságú személyeket. E követelményeknek tehát, következetesen érvényesülniük kell
a szlovák bíróságok és a szlovák közigazgatás gyakorlatában egyaránt.
A Kisebbségi jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által közös szervezésben
„Kisebbségvédelem Európában” címmel megrendezett nyári egyetem célja épp e
joggyakorlat/ jogintézmények megismertetése azon fiatal jogásznemzedékkel, amely kiemelt
érdeklődést mutat a kisebbségvédelem jogterülete és a határon túli magyarság jogvédelme
iránt. Közös feladatunk és egyben küldetésünk, hogy minél szélesebb körben kiaknázzuk az
uniós jog kínálta lehetőségeket. Hogy rögtön egy konkrét példával éljek: 2013-ban a Székely
Nemzeti Tanács több más európai régiós érdekképviseleti szervezettel összefogásban indított
európai polgári kezdeményezést annak érdekében, hogy külön uniós kohéziós támogatáshoz
juthassanak azok a régiók, „amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok
különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól”. A fejlesztési támogatások elosztási
struktúrájának megváltoztatásával a szervezők ösztönzőt kívántak teremteni a túlnyomórészt
nemzeti közösségek lakta területek egy közigazgatási egységben tartására minden érintett
állam, így Románia számára is. Az aláírásgyűjtés azonban nem indulhatott meg, mivel az
folyamatosan napirenden van a bevándorlók társadalmi integrációjának meg nem oldott kérdésköre, amely a
jövőben komoly kihívás elé állítja majd az integrációt. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy még ha uniós
szinten hajlamosak is a szereplők a sokszínűség kezeléséről beszélni, nem célravezető a bevándorlók, az uniós
migránsok, ill. a hagyományos kisebbségek helyzetét hasonlóan kezelhetőnek tekinteni.
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Európai Bizottság megtagadta a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. Így, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke és külügyi megbízottja Luxemburgban pert indított a
Bizottság ellen, az Európai Unió Törvényszékétől kérve a „Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” címmel indított európai polgári
kezdeményezés bejegyzésének elrendelését. Alapítványunk számára nyilvánvaló volt, hogy
támogatni kívánja a fenti kezdeményezést, hiszen az a határon túli magyarság védelmét célzó
hatékony és szakszerű fellépésre irányult.4
A jövőben feltehetően csak szaporodni fog a kisebbségvédelmi tárgyú ügyek száma a
Luxemburgi Bíróság előtt. Ezért különösen fontos, hogy Hallgatóink, akik hamarosan
gyakorló ügyvédekként mérettetnek meg, megfelelő tudással felvértezve lépjenek a hazai és a
nemzetközi fórumok elé. Ebben kíván a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetem
segítséget nyújtani olyan kiváló nemzetközi és – európajogász szakemberek, ill. ügyvédek,
jogvédők előadásaival, akik a kisebbségvédelem területén széleskörű elméleti tudással, ill.
szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Piliscsaba, 2014. július 7.

4

A pernek jelentős tétje van a Székelyföldön élő magyar közösség számára, hiszen a nemzeti, etnikai, kulturális,
vallási és nyelvi sajátosságok valós – elvándorlásban, munkanélküliségben és elöregedésben jelentkező –
demográfiai hátrányt okozhatnak azáltal, hogy az érintett régió polgárai számára az oktatási rendszerben,
közigazgatásban és a politikai részvételben nehézségeket, míg a vállalkozások számára a letelepedéssel járó
többletköltségeket jelentenek. E hátrány megszüntetése csak a polgári kezdeményezés által célzott kiemelt
támogatással, vagy az említett sajátosságok megszüntetésével érhető el. Az utóbbi „megoldás” azonban – azon
túl, hogy a székely-magyar identitás megszűnésével lenne egyenértékű – Unió számára sem lehet elfogadható
alternatíva, mivel az az alapító szerződéseiben felsorolt legfontosabb alapértéket és célkitűzéseket – többek
között a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, valamint a kulturális
sokszínűséget - sértené.
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I.
Kisebbségvédelem - elméleti
alapismeretek
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KOVÁCS PÉTER:

Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai
Bíróságának joggyakorlatában 5
I.
A Winston Churchill ötlete alapján 1949-ben életre hívott Európa Tanács kontinensünkön az
emberi jogok legfontosabb védelmezője, ráadásul itt működik az az emberijog-védelmi
mechanizmus, amely mintául szolgált a többi regionális megoldás kidolgozásához.
A rendszer fő eleme az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amelyet 1950-ben Rómában írtak
alá az államok. A szabadságjogok itteni katalógusa nem sokban különbözött az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatáétól, azóta azonban számos kiegészítő jegyzőkönyvvel gazdagodott.
A koncepcionális újítás azonban egy olyan kontrollmechanizmus megalkotása volt, amely
eltérően a nemzetközi szervezetek jelentős részét jellemzőektől – amelyre példaként az ENSZ
rendszerét fentebb bemutattuk – nem jelentéstételre épül és nem ajánlások meghozatalát
célozza, hanem panaszok kivizsgálását és kötelező döntés meghozatalát tekinti fő feladatának.
1950-ben az Európa Tanács keretei között a Római Egyezményt aláíró államok még ekkor is
igen sok biztosítékot iktattak be, de az azóta eltelt fél évszázad alatt a félelmek eltűntek, az
eredetileg opcionális szabályokat az államok azóta mind elfogadták, és az 1989–1990-es
rendszerváltozás nyomán a strasbourgi székhelyű Európa Tanácsba felvételüket kérő államok
számára ezeket már elvárásként, mintegy a tagság áraként fogalmazták meg. Az Európa
Tanács kibővülése, a panaszok ugrásszerű növekedése és ehhez képest is további
megsokszorozódásuk prognosztizálása azt vetítette előre, hogy az európai emberijog-védelem
saját sikerének válik áldozatává és a nagy számok törvénye miatt megbénul. Ezért és
figyelemmel a fél évszázad tapasztalatára, a szuverenitást illetően vallott koncepciók
árnyaltabbá válására, 1998-ban a 11. kiegészítő jegyzőkönyvben alapvetően megreformálták a
rendszert és a struktúrákat.



Prof. Dr. Kovács Péter – PPKE-JÁK Nemzetközi Közjogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár,
alkotmánybíró
5
A tanulmány a szerző Nemzetközi közjog (Osiris, 2. kiadás, 2011. Bp.) című könyve vonatkozó fejezetének
felhasználásával, az ott említett jogesetek tényállásának bemutatásával készült.
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Eredetileg a rendszer nagy vonalakban az alábbi volt: csak az Európa Tanács tagállama
csatlakozhatott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, de erre nem volt kötelezve.
Ratifikáció, illetve csatlakozás esetében elfogadta, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottsága
(ennek tagja részes államonként egy-egy független személy volt) megvizsgálhassa más állam
ő ellene benyújtott panaszát. Külön vállalhatta azt is, hogy egyénektől származó panasszal is
foglalkozhasson ez a testület. Az Emberi Jogok Európai Bizottsága a szokásos filterfunkciót
elvégezve (részes állam által vállalt kötelezettségről van-e szó, egyéni panasz esetében azt a
sértett adta-e be, kimerítette-e a jogorvoslati fórumokat, nem időn túl nyújtotta-e be, nem
visszaélésszerű-e stb.), a panasz érdemét megvizsgálva jelentést készített. Ez bizonyos
pihenőidő elteltével átkerült az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához, amely kötelező erejű
döntéssel zárta le az eljárást. Az állam önkéntesen vállalhatta azt is, hogy az Európa Tanács
tagállamaiként egy-egy bíróból álló Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezzen az ügyben,
értelemszerűen kötelező erejű ítéletet hozva. Az egyén kezdetben csak az eljárás beindításáig
volt az ügy ura, az Emberi Jogok Európai Bírósága elé ügyet csak állam vagy az Emberi
Jogok Európai Bizottsága vihetett. Részben a pragmatikus gyakorlat hatására az egyén
lehetőségei nőttek, a Bizottság delegációjának vendégeként jelen lehetett az Emberi Jogok
Európai Bírósága előtti eljárásban is, majd egy újabb jegyzőkönyv révén maga is
továbbvihette az ügyet az Emberi Jogok Európai Bizottságának jelentése után az Emberi
Jogok Európai Bíróságához. A rendszer lényege tehát az volt, hogy mindenféleképpen államot
kötelező döntéssel fejeződött be, amelyet vagy a Miniszteri Bizottság, vagy az Emberi Jogok
Európai Bírósága hozott. A Miniszteri Bizottság felügyelte saját emberi jogi határozatának,
illetve az ítéletnek a végrehajtását. Az Emberi Jogok Európai Bíróságát felhatalmazták a 2.
kiegészítő jegyzőkönyvben arra is, hogy a Miniszteri Bizottság kérésére tanácsadó véleményt
adjon, ezzel a kompetenciával azonban a Miniszteri Bizottság egyszer sem élt,
következésképpen egyetlen tanácsadó vélemény sem született, szemben az 1998-ra mintegy
ezer körüli ítélettel, amelynek túlnyomó többségét egyéni panasszal kezdeményezték, s ha a
Bizottság megalapozottnak találta a panaszt, tovább is vitte a Bíróság elé.
A mai rendszer – az 1998-ban elfogadott 11. kiegészítő jegyzőkönyv szerint – ismét csak
leegyszerűsítve a következő: megszűnt az Emberi Jogok Európai Bizottsága, s feladatait az
Emberi Jogok Európai Bírósága vette át. Ennek joghatósága immár kötelező, akárcsak az
egyéni panaszjog elfogadása is sine qua non eleme az Emberi Jogok Európai Egyezményében
való részességnek. A Bíróság jelenleg lényegében négy szinten tud működni: i. háromfős
bizottságokban (ezek látják el a filterfunkciót, ami korábban az Emberi Jogok Európai
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Bizottságának volt a feladata); ii. hétfős kamarákban: ez az érdemi vizsgálat és az
ítélethozatal tipikusnak szánt intézménye; iii. a 17 fős nagykamarában: ide ügy vagy egy
fellebbezésre emlékeztető eljárásban kerülhet, amikor rendkívüli horderejű ügyről van szó és
a kamara eltért az ítélkezési gyakorlat eddigi irányvonalától, vagy pedig elsőfokú eljárásban,
ha a horderőt és a korábbi ítélkezési gyakorlattól való eltérés valószínűségét anticipálva a
hétfős kamara eleve átadja a nagykamarának az ügyet; iv. végül pedig plenáris ülésen, de
ezeken csak az elnök, az alelnök, valamint a jegyző megválasztását végzik. Megmaradt a
tanácsadó véleményezési hatáskör, de a Miniszteri Bizottság egyelőre csak három alkalommal
terjesztett elő indítványt, ezek közül is az egyik megválaszolását – mint az Egyezménnyel
össze nem egyeztethetőt – az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította. A Miniszteri
Bizottságnak megszűnt az a feladatköre, hogy érdemben döntsön el emberi jogi panaszt,
viszont továbbra is ő a felelős az ítéletek végrehajtásának ellenőrzéséért. A beadványok
továbbra is hatalmas mennyiségben érkeznek (2005-ben 82 000, 2010 decemberében mintegy
120 000, 2011 áprilisában 145 000, 2011 szeptemberében 160 200 (!), de 2013
szeptemberében már csak 111 350 függő ügy szerepelt a nyilvántartásban, igaz, feltehetően
ezek 90 százaléka – az eddigi arányokat tartva – megalapozatlan, a filterkritériumok nem
teljesülése miatt), az ezek alapján hozott ítéletek száma 2006-ra már meghaladta az 5000-et,
2008 őszére a 10 000-et (!), így ismét újabb intézményi-eljárási reformok vannak készülőben,
különösen azért, hogy a panaszok megszűrésének és feldolgozásának eljárását gyorsítsák,
valamint hogy az ugyanazt a jogi (s gyakran ugyanazt a ténybeli) problematikát mutató
ügyeket gyorsított formában fejezzék be. A 14. kiegészítő jegyzőkönyv hatálybalépésével az
Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárási formái kiegészültek egy ötödik formával, az
egyesbírói eljárással, amelyik a filterfunkciót abban az esetben láthatja el, ha a joggyakorlat
alapján annyira evidens helyzetről van szó, hogy nincs szükség a háromfős bizottság
összehívására sem. (Ez 2010-es hatálybalépésének első évében 26 500 (!) döntést hozott.) A
14. jegyzőkönyv a de minimis non curat praetor elvre emlékeztetően bevezette a panasz
elfogadhatóságának egy újabb feltételét: eszerint a jogsértésnek el kell érnie az érdemi
joghátrány (significant disadvantage) szintjét. A 14. jegyzőkönyv az Európai Unión belüli ún.
alapjogi problematika egyik megoldási módjával összekapcsolódó lépést is tesz: kimondja,
hogy az Európai Unió csatlakozhat az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, s így a maga
részéről pozitívan reagált a Lisszaboni Szerződés 6. cikk (2) bekezdésében foglaltakra. (Ez
kimondja, hogy „(a)z Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
szóló európai egyezményhez”.) Jelen sorok 2014-es írásakor ennek a csatlakozásnak már a
technikai előkészítése folyik. Ennek meghatározó eleme egy tanácsadó vélemény jellegű
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kapcsolat (az európai uniós előzetes állásfoglalásra emlékeztető kapcsolat a luxemburgi és a
strasbourgi testületek között).
A 15. jegyzőkönyv beemeli a szubszidiaritás fogalmát a preambulumba, hatról négy hónapra
rövidíti a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után rendelkezésre álló időt (lásd n° 659),
bevezeti a bírák megválasztáskori (max. hatvanöt éves) életkorhatárát, és megkönnyíti, hogy a
hétfős kamara a nagykamara számára adja át az ügyet. A 16. jegyzőkönyv a tagállamok
legfelső bíróságai számára megnyitja majd a tanácsadó vélemény benyújtásának lehetőségét
az előttük levő konkrét ügyekkel összefüggésben.

II.
Míg a fenti reformok azzal függtek össze, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága saját
sikereinek áldozatává vált, ezek a sikerek sokáig elkerülték a kisebbségi ügyeket. Az Európa
Tanács keretein belül az Emberi Jogok Európai Bírósága tulajdonképpen nagyon kevés
kisebbségvédelmi vonatkozású ítéletet hozott. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének
diszkriminációt tilalmazó 14. cikke6 a „nemzeti kisebbséghez tartozásra” is vonatkozik, s az
Emberi Jogok Európai Bíróságának egyik legtöbbet idézett ítéletének szolgáltatta alapját
(CEDH: A belga nyelvi ügy7, eljárási kifogások, 1967. február 9. és érdemi ítélet, 1968. július
23.), amelyben az ún. pozitív diszkrimináció elvi jogszerűségét fogadta el.8 Mivel a 14. cikk
csak az EJEE egy másik cikkével összefüggésben hívható fel, tulajdonképpen elenyésző
számú stricto sensu kisebbségvédelmi ügyet eredményezett. Fennállása alatt az Emberi Jogok
6

„(Megkülönböztetés tilalma) A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden
megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő
megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.”
7
A vallon illetve flamand nyelvek külön régiót képeztek, és a régió nyelve volt a kizárólag közigazgatási és
állami iskolai oktatás nyelve is. Ez utóbbit tekintették sérelmesnek a flamand régióban élő panaszosok, de
tulajdonképpen nem sikerült álláspontjukat az Emberi Jogok Európai Bíróságával elfogadtatni, aki a 2. cikkbe az
oktatási nyelv szülői választásának jogát nem tudta beleérteni.
„2. cikk - Oktatáshoz való jog
Senkitől sem szabad megtagadni az oktatáshoz való jogot. Az állam az oktatás és tanítás terén vállalt
feladatkörök gyakorlása során köteles tiszteletben tartani a szülők vallási és világnézeti meggyőződésével
összhangban lévő oktatáshoz és tanításhoz való jogot.”
8
„(…) a 14. cikk nem tilt mindenféle elbánásbeli különbséget az elismert jogok és szabadságok gyakorlásában,
ám az elbánásbeli egyenlőség sérelmet szenved, ha a különbségtétel nélkülözi az objektív és ésszerű
igazolhatóságot. (….) Az ilyen igazolhatóság létét a kérdéses intézkedés céljára és a demokratikus
társadalmakban általánosan érvényesülő elvekre történő kihatásaira figyelemmel kell vizsgálni. (…) Egy, az
Egyezményben rögzített jog gyakorlásában valamely elbánásbeli különbözőségnek nemcsak jogszerű célt kell
követnie: a 14. cikk akkor is sérül, ha nyilvánvaló, hogy nincs meg az ésszerű kapcsolat az alkalmazott eszközök
és az elérni kívánt cél között.” CEDH: belga nyelvi ügy, (1968), 10.§

14

Európai Bizottsága is csak alig-alig találkozott kisebbségi panaszokkal. Így a Bíróság előtt
ezzel összefüggésbe hozható ügyek száma is csekély volt (CEDH: Tyrer ügy,9 1986.
november 24.; Gillow ügy10, 1986. november 24.; Mathieu-Mohin és Clerfayt ügy11, 1987.
március 2.; Stjerna ügy12, 1994. november 25.).

III.
A kilencvenes évekre azonban a korábbiaknál nagyobb számban és már egy más
környezetben érkeztek be a kisebbségi panaszok. Megjelent a kelet-közép-európai
kisebbségvédelmi problémakör is, mindenekelőtt a muzulmán közösség vallási autonómiájába
való beavatkozást panaszolva. A lelkipásztori és családjogi bírói funkciókat egyaránt gyakorló
muftik által benyújtott panaszok nyomán az alperes államokat a Bíróság elmarasztalta
(CEDH: Serif c. Görögország ügy13, 1999. december 14.; Hasszán és Csaus c. Bulgária
ügy14, 2000. október 26.). Tulajdonképpen sikerre vezettek az etnikai-nyelvi alapon való
zaklatást panaszló nyugat-trákiai török ajkú panaszosok ügyei is (CEDH: Raif Oglu c.

9

Az Emberi Jogok Európai Bírósága nem fogadta el a brit kormány érvét, hogy a kelta nyelvű és
önkormányzattal rendelkező Man-sziget autonómiáját sértette volna meg, ha a deresre húzást mint kihágások és
enyhébb vétségek szankcióját megtiltotta volna a szigetnek, önhatalmúlag kiiktatva a sziget kihágási kódexéből.
(A panasz a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának sérelmét vetette fel.)
10
A Guernsey sziget a Man-szigethez hasonlóan autonóm királynői koronabirtok volt, és ingatlanvásárlásra csak
ősi guernsey-ek voltak jogosultak, mások csak az önkormányzat engedélyével vásárolhattak ilyet. Az Emberi
Jogok Európai Bírósága az intézményt indokolhatónak találta, csak a konkrét ügyben történt alkalmazását találta
túl szigorúnak. (A panasz a tulajdonjog élvezetének jogán esett sérelemre hivatkozott.)
11
Belgiumban az, hogy vallon vagy flamand nyelven tette-e le esküjét a képviselő, kihatott az adott parlamenti
ciklusban bizottsági tagságára és bizonyos képviselői jogosítványaira, bizottsági vitákban való részvételi
jogosultságára. Ez ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint nem tartozik az 1. kiegészítő
jegyzőkönyv 3. cikke hatálya alá, ti. „A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű
időközönként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmények között, melyek a törvényhozó
testület megválasztását illetően biztosítja a nép véleményének kifejezését.”
12
A panasz a nevetséges vagy félreértésre alkalmat adó vezetéknév megváltoztatásának nehézségeit a magánélet
tiszteletben tartásával szembesítette.
13
A mufti egyszerre a hívek által választott muzulmán pap és családjogi bírói, gyámhatósági funkciókat is
gyakorol. A görög kormány a bírói mivoltra tekintettel megszüntette a muftiválasztás jogát. Miután a hívek
mégis választottak muftit, aki az istentiszteletekre felvette elődjének ráhagyott kaftánját, a kormány saját,
kinevezett muftijának tekintélyét úgy próbálta megóvni, hogy a választott muftit az egyházi szimbólumok
jogtalan használata miatt bírságokkal sújtotta. Az Emberi Jogok Európai Bírósága nem fogadta el a kormány
érvelését, hogy a vallásszabadság egyebekben nem volt érintve és amúgy is csak a közrend megóvása érdekében
lépett fel.
14
A rendszerváltozás utáni Bulgáriában az előző rezsim titkosszolgálatával történt együttműködéssel gyanúsított
muftit ugyan leváltották és újat választottak, de a hívek egy részének segítségével, a baloldali kormányzat idején
a régi mufti visszatért. Hol az egyiket, hol a másikat fogadták el tárgyalópartnerként a kormányok, de teljes jogú
elismerést és igazolást egyik sem kapott. Dacára annak, hogy az istentiszteletek rendben lezajlottak hol itt, hol
ott, a vallásszabadságon mégis csorba esett, mivel a járulékos jogok gyakorlása (tulajdonképpen az elkobzott
intézmények restitúciójában való részvétel) került veszélybe. Az Emberi Jogok Európai Bírósága nem fogadta el
a szófiai kormány érvét, hogy meg kívánta várni, mire a hívek megbékülnek és megegyeznek vezetőjükről.
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Görögország ügy15, 2000. június 27.; Tsingour c. Görögország ügy16, 2000. július 6.). A
Bíróság elmarasztaló ítéleteket (CEDH: Stankov és az Ilindeni Egyesült Macedón Szervezet c.
Bulgária17, 2001. október 2.; A besszarábiai metropolita egyház c. Moldova ügy18, 2001.
december 13.) is hozott, de olyanokat is − mint például a sziléziai kisebbségi szervezetekkel
összefüggő panaszok alapján −, ahol elutasította a beadványt (CEDH: Gorzelik c.
Lengyelország ügy19, 2001. december 20.). A balti államokban az orosz ajkú kisebbségekkel
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Görögország nem ismeri el, hogy területén törökök élnének, csak azt ismeri el, hogy élnek ott muzulmánok. A
panaszos tanárként aláírásgyűjtésben vett részt Kelet-Trákiában a török nyelv iskolai oktatása érdekében és ezért
különböző szankciókkal sújtották, felfüggesztették, stb. A görög kormány az Emberi Jogok Európai Bírósága
előtti eljárás végső szakaszában, a véleménynyilvánítási szabadság sérelmét illetően pervesztéstől tartva békés
megállapodást ajánlott fel, amit a panaszos elfogadott. Így az elmarasztaló ítélet kimondására nem került sor.
16
Szintén Kelet-Trákiában történt, hogy a minden törvényi kritériumnak megfelelő török anyanyelvű, de minden
iskoláját görög nyelven végző gyógyszerészt a gyógyszerészkamarába nem akarták felvenni mindaddig, amíg
külön görög nyelvvizsgát nem tesz. A görög bíróságok előtt hosszasan húzódott az eléggé egyszerű ügy, ti. a
kamara hatáskörének törvényes alap nélküli túllépése miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadta a
panaszosnak azt az érvét , hogy az ésszerű időn belül nem tudta biztosítani a görög jogrendszer a panaszosnak a
hatályos törvényeken alapuló jogos igényét.?
17
Stankov a Bulgária nyugati területein található Macedóniával szomszédos ilindeni körzet autonómiájának
létrehozását tűzte ki célul, ugyanakkor ez a régió a bolgár köztudatban a XIX. században és a XX. század első
felében öntörvényűnek, az erőszak kultuszával szimpatizálónak minősült. Számos terrorista cselekmény
elkövetője e korban innen került ki. A rendszerváltozás utáni Bulgária alkotmánya ezért vagy másért, de
egyértelműen tiltotta a területi autonómiák létrehozását. Stankov és szervezete a szófiai parlamentbe szeretett
volna bekerülni, de szervezetük gyűléseit a hatóságok betiltották, alkotmányellenes célra irányultságuk miatt. Az
Emberi Jogok Európai Bírósága azonban úgy ítélte meg, hogy a szervezet célja az volt, hogy kerüljenek be a
parlamentbe avégett, hogy győzzék meg a többi képviselőt, időszerű lenne módosítani az alkotmányt, és ha ez
sikerült, utána fogadjon el a parlamenti többség egy autonómiatörvényt. Az Emberi Jogok Európai Bírósága
szerint ez beleillik az európai jogállami-parlamentáris demokráciák kereteibe, és semmi jel sem utalt arra, és
főleg nem volt kormányzati bizonyíték arra, hogy a szervezet tényleges tevékenysége, tervei illetve hangoztatott
jelszavai között érdemi különbség lett volna felfedezhető.
18
Az ügy annyiban hasonlított a mufti ügyek problematikájára, hogy szintén egy vallási közösség
megosztottsága esetén tanúsítandó kormányzati magatartás megítéléséről kellett állást foglalni. Moldovának a
Szovjetunió megszűnésével történt függetlenné válása után az ortodox egyház is újjáalakult, egyszersmind ketté
is szakadt. A besszarábiai ortodox metropolita egyház a bukaresti metropolitát tekintette spirituális felettesének,
míg a moldáv ortodox metropolita egyház a moszkvai pátriárkát. Előbbi orientációja kormány sejtése szerint
Moldovának Romániával való egyesülését, azaz a függetlenség feladását is támogatta volna. A kormány ebben a
helyzetben azt a megoldást választotta, hogy tartózkodott az egyházak hivatalos elismerésétől, így azonban a
szovjet időkben elkobzott javak restitúciója is leállt. A meglevő templomok feletti osztozkodás gyakran
tettlegességbe fajuló veszekedéseket eredményezett a hívek között. Akárcsak a bolgár mufti esetben, itt is
elmarasztalta a kormányt az Emberi Jogok Európai Bírósága, úgy minősítve, ilyen körülmények között a
„nemtevés” ugyanúgy beavatkozás a vallásszabadságba, mivel ellehetetlenül az egyház normális működése.
19
A rendszerváltozás utáni Lengyelország egyik nagy horderejű tette volt, amikor szakítva a megelőző négy és
fél évtized tagadásával, elismerték, hogy igenis létezik egy viszonylag nagy létszámú német kisebbség, akinek
Németországgal ápolt kapcsolatait nem kívánja akadályozni, sőt örül egy aktív, németországi kulturális, anyagi
támogatásnak. Az új lengyel kisebbségpolitikai gondolkodásmód egyik intézményes eleme a nemzetiségi
szövetségek számára garantált parlamenti képviselet joga volt, egy preferenciális, csökkentett bejutási küszöbbel.
Miután az ismert nemzetiségek, köztük a németek jogi helyzete rendeződött, a politikai színtéren megjelent
Gorzelik, aki a/egy sziléziai nemzetiségi szövetség megalakítására törekedett. (A két világháború közötti
Lengyelországban volt több ún. felső-sziléziai kisebbségi jogeset, amely tulajdonképpen az akkori német
kisebbség oktatási és tulajdoni sérelmeihez kapcsolódott.) A lengyel kormányhatóságok azonban nem voltak
hajlandóak bejegyezni – választott nevén – a sziléziai nemzetiségi szövetséget, Gorzelik pedig következetesen
elutasított minden más alternatívát – mint sziléziai kulturális egyesület, stb. – és ahhoz ragaszkodott, amely
garantált parlamenti képviselettel jár együtt. Az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy tekintette, hogy nincs ok a
kormány elmarasztalására, az egyesülési szabadságon nem esett csorba.
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szemben türelmetlen politika választójogi vetületeit (CEDH: Podkolzina c. Lettország ügy20,
2002. április 9.), illetve az állampolgársági politikának a család belső ügyeibe való
beavatkozást jelentő formáit ítélte el (Slivenko c. Lettország ügy21, 2003. október 9.). Egyes
határon túli magyarokat érintő ügyekben is születtek a panaszt megalapozottnak tartó ítéletek,
így például a választások tisztaságára (Kovács c. Ukrajna ügy22, 2008. február 7.) vagy
büntetőeljárási szabályok betartására (Reiner, Pajzs és Héjja c. Románia ügy23, 2007.
szeptember 27.) vonatkozó kötelezettségek megsértését panaszló indítványok esetében. A
Gyulafehérvári Katolikus Érsekség c. Románia ügyben24 (2012. szeptember 25.), a

20

A függetlenné vált Lettországban a nyelvi kisebbségek, mindenekelőtt az oroszajkú kisebbségek egy eléggé
szűkkeblű kisebbségi politikával szembesültek, és a lettül nem beszélők a függetlenné váláskor az új ország
állampolgárságát sem kapták meg, ha ők vagy felmenőik nem éltek ott már 1939-ben. Az orosz kisebbséghez
tartozó Podkolzina lett nyelvtudása alapján rendelkezett lett állampolgársággal, de amikor az országgyűlési
választásokon akart indulni, kiderült, hogy előtte egy különleges nyelvvizsgát kell tennie, amelynek
kritériumrendszere hiányzott, gyakorlatilag diszkrecionális döntési jogot adott egy testületnek arra, hogy engedi
vagy nem engedi indulni a nemzetiségi jelölteket. (Az orosz nemzetiségűek pártja és az egykori szovjet
kommunista párt lettországi tagszervezete – amelyet Lettország függetlenné válásakor betiltottak – között
tagadhatatlanul voltak bizonyos személyes átfedések, és a lett hatóságok érzékelhetően nemzetbiztonsági
kockázatot láttak ebben.) Az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélte meg, hogy ez elfogadhatatlanul
korlátozza a szabad választás jogát.
21
Slivenko asszony szintén a lettországi orosz kisebbséghez tartozott, aki születése után pár hónappal az akkor a
Szovjetunió részét képező Lett Szovjet Szövetségi Köztársaságba került, amikor katonatiszt apját
odavezényelték, és felnőve maga is egy szovjet katonatiszthez ment feleségül. Lettország függetlenné válásakor
a hatóságok tartózkodási engedélyt adtak az addigra már nyugdíjas katonatiszt apának, viszont az ország
elhagyására kötelezték az aktív katonatiszt férjet. Slivenko asszony dilemmáját (ti. mint hű feleség, kövesse-e
férjét és gyermekének apját a számára gyakorlatilag ismeretlen Oroszországba elszakadva saját apjától vagy
maradjon az általa is ismert Lettországban az ott élő apja mellett, de szükségképpen külön élve férjétől) az
Emberi Jogok Európai Bírósága az Emberi Jogok Európai Egyezménye által is védett magánélet szabadságába
ütköző olyan mérvű beavatkozásnak ítélte, amely nem igazolható.
22
Az ügy lényege a kárpátaljai magyarság politikai megosztottságával függött össze, ahol Kovács Miklós, a
jobboldali orientációjú Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Gajdos István, a szocialista szimpátiájú
Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség vezetője versengett egymással. A szavazatok összeszámlálásakor
Kovács Miklós állt nyerésre, azonban a sajtóban megjelent bizonytalan hitelességű hírek és cikkek után („a …
sz. választókörben XY látta, hogy Z. több borítékot dobott be”) a választási bizottság – érdemi ellenőrzés nélkül
– megsemmisítette az adott választóköri eredményeket, és azokat levonta a választókerület egészének
eredményéből. Így azonban Kovács Miklós már nem az első helyen állt, és az ő számára nem volt jogszabály
által biztosított jogorvoslati lehetőség. A jogorvoslati lehetőség hiánya és a fair eljáráson esett sérelem miatt az
Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította a jogsértést, de ez az elveszett mandátum tekintetében csak
utólagos, inkább csak erkölcsi elégtételt jelentett.
23
Az ügyben a Ceausescu román diktátor 1989. decemberi megbuktatásának eseményeire mutatnak vissza,
amikor a rendszer hírhedt titkosszolgálatának, a Securitate-nak számos felismert vagy felismerni vélt tagja utcai
pogrom áldozatává vált. Ez történt a Kézdivásárhelyen agyonvert Agache esetében is, de a nyomozás során csak
a magyar nemzetiségű személyeket (Reiner, Pajzs és Héjja) tudták megtalálni, bár eredendően a román
rendőrség sem etnikai hátterűnek tekintette az ügyet. A nyomozati eljárás során számos anomália történt:
visszavont vallomásokat magyarázat nélkül élőnek és hitelesnek tekintettek, az ütköző tanúvallomások közül
nem indokolták meg kellőképpen, melyiket miért utasították el, melyiket miért fogadták el, és számos egyéb
büntetőeljárási szabálysértés történt. Itt az Emberi Jogok Európai Bírósága azt állapította meg – lényegében
akkor, amikor a három elítélt magyar már letöltötte börtönbüntetését –, hogy az elítélés sértette az Emberi Jogok
Európai Egyezményében is biztosított büntetőeljárási garanciákat.
24
A Gyulafehérvári Katolikus Érsekség könyvtára (a Batthyaneum) kivételes értéket képvisel, amelyet az
Érsekség a mai Románia a kommunista időszakban elkobzott javak restitucióját megígérő politikájának keretei
között visszaigényelt. Dacára annak, hogy egy 1998-as jogszabály tételesen is elismerte az igényt, a tényleges
visszajuttatás és birtokba vétel eljárása hallatlanul elhúzódott, és az Érsekség de facto nem kapta vissza a
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Református Egyházi Gyermekotthon Alapítvány és Stanomirescu c. Románia ügyben25 (2014.
január 7.), továbbá a kommunista korszakban államosított magyar javak restitúciójának
ügyében is – a jogszabályi szinten elvben kimondott restitúció tényleges végrehajtására
irányuló eljárások elhúzódását vagy végrehajtásának leállását sérelmező – panaszosoknak
kedvező ítéletek születtek, illetve utóbbi esetben építkezésekkel szembeni birtokvédelmi
eljárások ítéletei végrehajtásának elmaradása miatt kaptak elégtételt.

IV.
A kisebbségi ügycsoporton belül igen markánsan különíthetők el az ún. cigány ügyek.
Közöttük voltak a cigány (roma) közösség vándorló tagjai által benyújtott panaszok, amelyek
a vándorló életmódba való állami beavatkozást sérelmezték, azonban a Bíróság panaszukat
elutasította (CEDH: Buckley c. Egyesült Királyság ügy26, 1996. szeptember 25.; Chapman c.
Egyesült Királyság, Beard és Lee c. Egyesült Királyság ügy27, 2001. január 18.).

muzeális könyvtári, levéltári kincseket. Az Emberi Jogok Európai Bírósága az eljárás tizenhárom éves
elhúzódása miatt (az Egyezmény 6. cikke alapján) marasztalta el a román kormányt.
25
A Református Egyházi Gyermekotthon Alapítvány és Stanomirescu ingatlantulajdonait a marosvásárhelyi
vízművek építkezései veszélyeztették. Dacára annak, hogy a romániai bíróságok a panaszosok igazát állapították
meg, ezeket a vízművek gátépítési munkálatai figyelmen kívül hagyták, és a panaszosok nem tudtak érvényt
szerezni sem az ideiglenes, sem a jogerős ítéletnek. Akárcsak az előbbi esetben, itt is az Egyezmény 6. cikke
alapján marasztalták el a román kormányt.
26
A vándorcigány életmód – a Mária Terézia királynő óta tartó közép-európai felfogással ellentétben –
Angliában ma is elfogadott, ott az oktatásügyi, szociálpolitikai rendszer a vándorcsaládokat integrálni tudja. Az
önkormányzatok ki is jelöltek településeik szélén megállóhelyeket, ahol a folyamatos elektromos
áramszolgáltatási, ivóvíz-vételezési, higiéniai, tisztálkodási lehetőségek rendelkezésre álltak, és a gyermekek
oktatása részben a karavánnal együtt utazó tanító révén, részben pedig a követendő tanmenet sajátosságai miatt a
megérkezés helyén viszonylag folyamatosan biztosítható volt. Az önkormányzatoknak azonban joguk volt azt is
megállapítani, hogy ez a megálló hány embert tud befogadni, és ha a létszám megtelt, az azután érkezőknek
tovább kellett menniük. Mrs Buckley az Egyesült Királysággal szemben a magánélet szabadságán esett sérelmet
panaszolta. Az történt ugyanis, hogy a panaszos akkor érkezett meg a kijelölt táborhelyre, amikor már az már
megtelt, így az önkormányzat őt már nem fogadta be. (Az ügy ítéletbeli leírásából többé-kevésbé kitetszik, hogy
a helyi lakosság egy része meglehetős fenntartással viseltetett a faluszéli kolóniával szemben és a szokott
sztereotípiáknak hitelt adott.) Mivel a panaszos családjának számos tagja viszont itt volt, ők velük kívántak
maradni. A Buckley-ügyben az önkormányzat felkínálta a lehetőséget helyi lakóingatlan megvásárlására, de az
illető ezzel nem kívánt élni, mivel így a vándorló életmódot nem tudta volna folytatni. Ezért kocsiját mégis
leállította a nem engedélyezett helyen, vállalva és Strasbourgban panaszolva a közegészségügyi szabályok
megsértése miatt vele szemben kirótt szankciókat. Az akkor még létező Emberi Jogok Európai Bizottsága egy
demokratikus társadalomban szükséges mértékűt meghaladónak minősítette a beavatkozást a magánszférába,
azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága – igaz, hogy szavazategyenlőség miatt az elnöki szavazatra
tekintettel – úgy minősítette, hogy bár nagyvonalúbb is lehetett volna a brit kormány, de benn maradt azokon a
határokon, amelyeket az Emberi Jogok Európai Egyezménye elismer a részes államoknak.
27
Pár évvel később hasonló helyzetben Chapman, Beard és Lee vásároltak ingatlant, de olyat, ami
mezőgazdasági célú volt, és építési tilalommal terhelt. Ők arra hivatkoztak, hogy az önkormányzat illetékes
tisztviselője biztosította őket arról, hogy azon megtelepedhetnek. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ennek az
állításnak az eset körülményeire tekintettel nem adott hitelt, és elvi éllel hangsúlyozta, hogy az is lényegi
kérdéseket vetne fel a diszkriminációt illetően, ha az ugyanolyan természetű jogsértést elkövetők közül a
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Az ezredfordulón azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága már jóval nagyobb megértést
tanúsított panaszaik iránt, elítélte kollektív kitoloncolásukat (Čonka c. Belgium ügy28, 2002.
február 5.), és különösen fontosnak tartotta azt, hogy a bántalmazásra, nem megfelelő
bánásmódra utaló panaszaikat az adott ország hatóságai korrekt módon kivizsgálják (Assenov
c. Bulgária ügy29, 1998. október 28.; Velikova c. Bulgária ügy30, 2000. május 18.; Nachova és
társai c. Bulgária ügy31, 2004. február 26.; Balogh c. Magyarország ügy32, 2004. július 20). A

cigányokat másként kezelnék, mint a nem-cigányokat. A kilakoltatások vonatkozásában pedig figyelemmel kell
lenni arra, hogy az illető lakhatásához jogszerűen, vagy pedig jogsértően jutott, és az Emberi Jogok Európai
Bíróságának – mint kimondta – « bizonyos ellenérzései vannak a tekintetben, hogy miért is kellene ugyanolyan
védelmet biztosítani a tudatos jogsértőknek: ha így tenne, csak a közösség többi tagjának illetve a védendő
környezetnek a sérelmére elkövetett cselekményeket bátorítaná».
28
A Čonka-ügyben a belga menekültügyi és bevándorlási hatóságok eljárását kellett megítélni. A szlovákiai
bőrfejűek által elszenvedett támadásokat és a szlovák rendőrség passzivitását panaszolva kértek menekültstátust
egy repülővel illetve busszal egyszerre érkezett, egymással gyakran rokoni kapcsolatban álló cigány csoport
tagjai. A menekültügyi tisztviselőkben a meghallgatás során az előadottak belső ellentmondásai betanultnak és
egyeztetettnek tűnő volta miatt gyanú ébredt. (A helyzetet nem javította, hogy a csoport tagjai között volt, aki
nem volt hajlandó részt venni a meghallgatáson, volt, akit pedig az eljárás idején elkövetett lopásért már egy
belga bíróság ítélt el.) Első fokon a kérelmet elutasították, majd a másodfokú eljárásban ahelyett, hogy a fenti
ellentmondásokat egyenként tisztázták volna, adategyeztetésre rendelték be az érintetteket, akiket utána azonnal,
együtt hazatoloncoltak Szlovákiába. Ez az eljárás azonban a legegyértelműbben sértette a menekültek kollektív
kiutasításának tilalmát illetve a független, pártatlan bíróság előtti tárgyalás jogát – állapította meg az Emberi
Jogok Európai Bírósága –, és a testület éppen ezért nem tartotta szükségesnek, hogy a kiutazás körülményeinek
vizsgálatába belemenjen.
29
A jogsértésekre alapot adó eseménysorozat kiváltó oka az érintettek tényleges (vagy vélt) magatartása volt: az
Assenov-ügyben, a nálunk „Itt a piros, hol a piros?” néven ismert játék nyomán szabadultak el a sumeni piacon
az indulatok, és fajultak tömegverekedéssé. Az Assenov család őrszobára bevitt vezetője/feje? elleni a
rendőrörsön történt bántalmazás gyanúja vetődött fel. Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Assenov-ügyben
(is) már régóta kiforrottnak tekinthető joggyakorlatát alkalmazta, azaz, hogy amennyiben a panaszos állítása
szerint testi sérelme az őrszobán, börtönben illetve hasonló intézményben történt, és a sérelem jellegét,
bekövetkeztének az időpontját más tények (alapvetően orvosi szakvélemények) is alátámasztják, úgy megfordul
a bizonyítási teher, és a kormánynak kell világossá tennie, hogy nem az ő erőszakapparátusa felelős a
történtekért. Assenov esetében a testi bántalmazás jelei nyilvánvalóak voltak, így Bulgáriát az Emberi Jogok
Európai Bírósága elmarasztalta. Ugyanakkor a rendőrök által tett, Assenov etnikai hátterére utaló pejoratív
megjegyzések, azaz az állítólagos „cigányozás” vádját az eljárás során – bizonyítékok hiányában – ejtették.
30
A Velikova-ügyben Tsoncev, a panaszos élettársa marhát lopott, aki őrizetbe vétele alatt meghalt, vélhetőleg
az alkalmazott „bánásmóddal” szoros összefüggésben. Ez az élethez való jog nyilvánvaló és védhetetlen
sérelmét jelentette, illetve kérdésként merült fel, hogy a bolgár rendőrségnek van-e olyan rasszista elfogultsága,
ami diszkriminatív jelleggel érvényesül a cigány bűnelkövetőkkel szemben. E vonatkozásban ekkor még azt
mondta az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a panaszos nem tudta minden ésszerű kétséget kizáróan
bizonyítani, hogy élettársa halála körülményei kivizsgálásának elmaradása a bolgár rendőrség tagjainak
úgymond rasszista beállítottságával lenne összefüggésben.
31
A Nachova-ügyben a bolgár néphadsereg egy munkaszolgálatos egységének sorkatonái, Angelov és Petkov
engedély nélkül távoztak a laktanyából. A „dobbantó” – azaz a békeidőben egyáltalán nem ritkának tekinthető,
szokványos kihágást elkövető – katonákat az utánuk küldött katonai rendészeti osztag felfedezett búvóhelyüket
megrohamozva megölte. Így a Nachova-ügyben a katonai rendészeti eljárás során történtekkel szemben
nyújtottak be panaszt az élethez való jogon esett sérelem miatt, de külön hangsúlyt kapott az is, hogy a katonai
ügyészség nem volt hajlandó kivizsgálni a cigányellenes elfogultságra irányuló panaszelemet. Az Emberi Jogok
Európai Bírósága itt fordított a Velikova-ügyben kimondott tézisen – és ezt a fordulatot utóbb a nagykamara is
helyesnek találta –, kimondva, hogy a visszatérő természetű panaszok, őelőtte és más nemzetközi intézmények
előtt is, arra indítják, hogy itt is fordítsa meg a bizonyítási terhet. Ha láthatóan meglehetősen azonos problémák
sorozatban, tipikusan a cigány közösséghez tartozók sérelmére merülnek fel, akkor a kormánynak kell
megmagyaráznia, hogy nem a hátrányos megkülönböztetés van a háttérben.
32
A Balogh-ügyben a miskolci fuvarost azzal vádolták orosházi üzletfelei, hogy a Horn-kormány idején
kibocsátott, az ügyfelek által átadott kedvezményes szénvásárlási utalványok egy részét elsikkasztotta. Az
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joggyakorlat változásának újabb figyelemre méltó vonása a statisztika mint közvetett
bizonyítási eszköz elfogadása az ún. oktatásügyi szegregációs ügyekben, ahol ha hiteles
statisztikai adatok alátámasztják, hogy az objektivistának tűnő jogszabályi nyelvezet dacára a
kisebbséghez tartozókat aránytalanul nagyobb számban, illetve terhesebben érinti egy adott
jogszabály, illetve intézkedés (mint amilyen az iskolaérettség vagy a felsőbb osztályba lépési
képesség megállapítása, ahol a kritériumokat nem teljesítők gyakran csak az ún. kisegítő
osztályokba kerültek), megfordul a bizonyítási teher, és a kormányra hárul annak bizonyítása,
hogy nem etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés történt (CEDH: D. H. és társai c. Cseh
Köztársaság ügy33, 2007. november 13.(nagykamarai ítélet); Sampanis c. Görögörszág ügy34,
őrizetbe vétel után a rendőrőrsön történt bántalmazás gyanúja vetődött fel. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a
Balogh-ügyben is az a bizonyítási teher ugyanazon megfordítását alkalmazta, mint amit az Assenov-ügy kapcsán
említettünk, annak ellenére, hogy Balogh úr az Orosházi Rendőrkapitányságról való elengedése után csak két
nappal később jelent meg a miskolc-diósgyőri kórházban fülfájdalmakra panaszkodva, ahol dobhártyarepedést
állapítottak meg nála. Bár a Balogh úr által nevesítetten megjelölt személyek vonatkozásában úgy tűnik, nem
sikerült fegyelmi eljáráshoz vagy éppen büntetőeljáráshoz elegendő bizonyítékot gyűjteni, az Emberi Jogok
Európai Bírósága nem fogadta el a kormánynak az ítélet szövegét olvasva érezhetően arra irányuló védekezését,
hogy a mintegy két nappal későbbi megjelenés az orvos előtt jelentősen gyengíti azt a vélelmet, hogy a súlyos
bántalmazás az őrsön történt volna, és az ügyészség által felkért orvosszakértő is bizonytalan volt abban, hogy a
dobhártyasérülés mikor történhetett, bár nem tartotta kizártnak a Balogh úr által állítottakat sem. Ami azonban az
igazán fontos elemet jelenti az ezekben az ügyekben hozott ítéletekben, az a hátrányos megkülönböztetés
tilalmának értelmezése. Itt az Emberi Jogok Európai Bírósága nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a
felelősségre vonási eljárás megindult, mégpedig hivatalból (ti. amikor az orvos kérdésére a sérelem helyszínéül
az orosházi rendőrőrsöt illetve az ottani fogdát jelölte meg Balogh úr, az orvos ezt továbbító feljelentésére
megindult a nyomozati eljárás, még ha az elkövető személyeket nem is sikerült beazonosítani), így
Magyarországot itt a diszkrimináció tekintetében nem marasztalták el.
33
A D.H. c. Csehország ügy lényegét bizonyos számú cigánygyerek külön osztályokban történő oktatásának
megítélése adta. A pedagógusok illetve az oktatásügyi szakigazgatás azzal érveltek, hogy erre egyáltalán nem
cigányellenes indokok vezették őket, hanem a szokásos oktatási ritmust felvenni nem képes gyermekeket akarták
megóvni a kudarcoktól és nyitottak számukra külön osztályokat. A gyermekek szülei és az amicus curiaeként
fellépő roma jogvédő szervezetek viszont azzal érveltek, hogy a különleges nevelési igényű gyermekek
felzárkóztatási programja valójában mást takar, mint amit a neve rejt, ugyanis gyakorlatilag a későbbiekben nem
nyújt lehetőséget arra, hogy az átlagos osztályokba visszahelyezésre kerüljenek a gyerekek, mivel a különbséget
tipikusan nem sikerül behozni. A D.H. ügyekben a statisztikai adatok bizonyítási eszközként való
értékelhetősége az ítéletek központi eleme: az első D.H. ítéletben az Emberi Jogok Európai Bírósága még nem
tulajdonított olyan nagy jelentőséget, mint a másodikban, annak a ténynek, hogy Ostrava általános iskoláiban a
külön osztályokban tanuló cigánygyermekek az ottani tanulók többségét tették ki, és szokatlanul magas arányban
(56 %) idekerültek beiskolázásra, jóllehet a városban a cigányság aránya ennél jóval alacsonyabb volt. (2,26 % )
A nagykamara azonban azt hangsúlyozta, hogy „ilyen körülmények között az Emberi Jogok Európai Bírósága
úgy véli, hogy amikor meg kell ítélni intézkedéseknek vagy gyakorlatoknak egy egyénre vagy egy csoportra
gyakorolt hatását, a statisztikák, amelyek azután, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága kritikai vizsgálatnak
vetette őket alá, hitelt érdemlőnek és jellemzőnek tűnnek, elegendőek ahhoz, hogy a panaszostól elvárt
bizonyítás kezdetének minősüljenek.” Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ebben az ügyben hozott ítélete a
hátrányos megkülönböztetés gyanújának felvetése esetében, a panaszos által előterjesztett statisztikai adatok
figyelembe vehetősége, és ezzel összefüggésben a bizonyítás megkönnyítése, megdönthető vélelmek
alkalmazása, illetve végső soron a bizonyítási teher megfordítása irányába nyitotta meg az utat.
34
A Sampanis-ügy háttere pedig az volt, hogy a görögországi Aszpropürgosz városa mellett lakó cigány
gyermekek java, részben szüleik korábbi nemtörődömsége, és részben a helyi önkormányzat hanyagsága miatt
éveken át nem került beiskolázásra. Amikor egy miniszteri látogatás nyomán ez kitudódott, és a helyi
önkormányzatot arra kötelezték, hogy szüntesse meg ezt az állapotot, az már részben a tanárok, részben és főleg
a szülők ellenállásával találkozott, akik tiltakoztak az ellen, hogy a nem ritkán igencsak túlkoros cigány
gyermekek ugyanabba az első osztályba kerüljenek, mint ahová sajátjaik. A települési feszültségeket illetve az
infrastrukturális nehézségeket az önkormányzat először a délelőtti/délutáni csoportbontással, majd amikor a nem
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2008. június 5.; Oršuš és társai c. Horvátország ügy35, 2010. március 16. (nagykamarai
ítélet), Horváth és Kiss c. Magyarország ügy36, 2013. január 29.).

V.
2000. november 4-én az államok aláírták a 12. kiegészítő jegyzőkönyvet. Ez 2005-ben történt
hatálybalépésével már más, nagyvonalúbb optikában láttatja a kisebbségvédelmi kérdést, nem
korlátozva a diszkriminációt csak az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt jogokra.
„1. cikk: A diszkrimináció általános tilalma: 1. § A jogszabályban meghatározott jogok és
szabadságjogok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás,
politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez
tartozás,

vagyoni

helyzet,

születés

szerinti

vagy egyéb helyzet

alapján

történő

megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. 2. § Senki sem tehető ki közhatóság részéről olyan
megkülönböztetésnek, amely az 1. §-ban felsorolt okokon alapul.” Jelen sorok 2014-es
írásakor azonban Magyarország – akárcsak az Európai Unió tagállamainak többsége – még
nem részese a 12. jegyzőkönyvnek.

cigány szülők atrocitásokig is fajuló tüntetésekkel ezt is akadályozták, az iskolaudvar közelébe telepített
konténerépülettel próbálta kezelni, amit a beiskolázást immár elfogadó, sőt igénylő cigány szülők egy része
tudomásul vett, másik része azonban sértőnek és diszkriminatívnak talált. A strasbourgi eljárás során az Emberi
Jogok Európai Bírósága elmarasztalta a görög kormányt, mivel az nem tudott elfogadható magyarázatot adni
arra, hogy a valós problémákat miért csak az elkülönítéssel tudták kezelni, és a bírák sem a cél jogszerűségét,
sem a választott eszköz arányosságát nem fogadták el.
35
Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Oršuš és társai ügyben a 7 fős kamarában még azt mondta ki, hogy
„eltérően a Cseh Köztársaságtól (…) Horvátországban roma gyerekeket csak nagyon kevés (ti. négy) általános
iskolában tettek külön osztályba. Áttekintve a 2001-es év adatait, azt lehet látni, hogy a macineci iskolában a
roma tanulók 43 %-ot jelentettek, és ezek 73 %-a volt tiszta roma osztályban. A podtureni iskolában a gyerekek
10 %-a volt roma, és 36 %-uk járt roma osztályba. Az orehovicai iskolában a tanulók 26 %-a roma és 46 %-uk
látogatja a roma osztályokat. Ezek a statisztikák tehát azt mutatják, hogy a kérdéses iskolák közül mindössze
egyben, a macineciben járt a roma gyerekek többsége tiszta roma osztályba, míg a többiben arányuk az 50 %
alatt maradt, ami azt mutatja, hogy nem az volt az általános politika ezekben az iskolákban, hogy a roma
gyerekek automatikusan külön osztályba kerüljenek.”
A Nagykamara azonban úgy ítélte meg, hogy ezek a számarányok ugyanakkor nem alkalmasak arra, hogy el
kelljen térni a D.H. ügy nagykamarai ítéletében meghirdetett doktrínától.
36
Itt az oktatásügyi ún. „szegregáció” abban az összefüggésben is felszínre került, hogy a magyar hatóságok
intelligencia mérési (IQ) tesztet is alkalmaztak annak érdekében, hogy objektív alapon dőljön el, ki az, aki nem
alkalmas a normál oktatási ritmus követésére és csak kisegítő osztályban iskolázható. Ugyanakkor a magyar
oktatási szakértők által kidolgozott teszt jelentősen magasabb IQ szintet követelt meg, mint amit az
Egészségügyi Világszervezet ajánl. E különbség okára a magyar kormány nem adott olyan magyarázatot, amit az
Emberi Jogok Európai Bírósága el tudott volna fogadni.
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VI.
Az Európa Tanács kibővülése a kelet-európai országokkal nemcsak az Emberi Jogok Európai
Egyezményének gyakorlatát alakította át, hanem a kisebbségvédelmi vonatkozású
egyezmények kidolgozásának igényét is. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
Chartája 1992-ben nyílt meg aláírásra, a kétnyelvűség különböző fokozatainak megfelelően à
la carte kötelezettségvállalási rendszerben szabályozva az oktatásügyi, közigazgatási,
bírósági, médiabeli és gazdasági, társadalmi, kulturális életbeni nyelvhasználatot. Nem foglal
állást az egyéni és a kollektív jogok elméleti vitájában, sőt nem is „jogokat” rögzít, hanem az
állami kötelezettségeket pontosítja. Így az országok területén meghatározható összefüggő
vagy esetleg földrajzilag elkülönülő zónákban a kisebbségi nyelvhasználatot intézményesen is
biztosítja. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának II. része (Célok és
elvek) az ország területén használt minden regionális vagy kisebbségi nyelvre vonatkozik és
elismeri a pozitív diszkrimináció (affirmative action) megengedhetőségét is. A III. rész pontos
intézményes szabályai azonban csak azon nyelvekre érvényesülnek, amelyeket az állam annak
hatálya alá bocsátott. (Magyarország 1995-ben ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartáját és az iii. rész opcióit a német, szlovák, szerb, horvát, szlovén és
román nyelvekre vállalta. Ezt 2008-ban kiegészítettek a két cigány nyelv (a romani és a beás)
javára tett vállalásokkal.) A kontrollmechanizmus az államok által beadott jelentéseket
ellenőrző független szakértői bizottságra épül, amely javasolhatja a Miniszteri Bizottságnak
ajánlás kibocsátását.
1995-ben nyílt meg aláírásra a Nemzeti kisebbségek védelmének európai keretegyezménye,
amely a kisebbségi lét legfontosabb területein (oktatásügy, közigazgatási nyelvhasználat,
identitásvédelem, védelem az erőszakos asszimiláció ellen, effektív részvétel a közügyek
intézésében) gyakran némileg puha vagy éppen a programjellegű normák természetét viselő
fordulatokkal kísérli meg az államokat terhelő jogi kötelezettségeket rögzíteni, figyelembe
véve a strasbourgi joggyakorlat eredményeit is. Így kiemelendő a kisebbségek javára
gyakorolt ún. pozitív diszkrimináció kötelezettségének meghirdetése, túlmenve annak
kimondásán, hogy a diszkrimináció tilalmát az ilyen gyakorlat egyáltalán nem sérti. A
kontrollmechanizmus a tagállami jelentéseket „a lépések adekvát jellegének” szempontjából
ellenőrző szakértői bizottságra és a Miniszteri Bizottságra épül.
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a Nemzeti kisebbségek
védelmének európai keretegyezménye egymásnak nem alternatívái, hanem komplementer
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jellegű szerződések. Több tagállam (például Románia, Albánia, Moldova) az Európa
Tanácsba történő tagfelvételük során formális ígéretet tettek a Charta aláírására és
ratifikációjára. Az Európa Tanács az 1993. októberi bécsi csúcsértekezlet határozata alapján
foglalkozott még az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó kiegészítő
jegyzőkönyv kidolgozásával, amely „a kulturális szférában alkalmazandó egyéni jogokat
rögzítené, különös tekintettel azokra, amelyek a kisebbségek számára relevánsak”. A
szövegezés során azonban a tagállamok közötti értelmezési viták nyomán kialakult tervezet
annyira vérszegényre sikerült, hogy a Miniszteri Bizottság a munkát 1995-ben felfüggesztette.
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KARDOS GÁBOR:

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek
Európai Chartája
1. A Charta létrejötte és tartalma
Az 1990-es évtizedben az Európa Tanács keretében két kisebbségi szerződés született: a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája37 (1993) és a Keretegyezmény a
Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995). A szerződések a következő okok miatt jöttek létre:
-

A volt Jugoszlávia és a volt Szovjetunió területén lezajlott súlyos etnikai konfliktusok
tudatosították az európai államokban, hogy szükség van regionális szabályokra a
kisebbségek védelme érdekében.

-

Az európai államok felismerték, hogy belátható időn belül nem fog kisebbségi jogi
ENSZ egyezmény születni.

-

Nem sikerült az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó, kisebbségi
jogokat tartalmazó kiegészítő jegyzőkönyvet elfogadni.

-

Az EBESZ keretében, a humanitárius dimenzió koppenhágai értekezletén (1990)
elfogadott dokumentum IV. fejezetében sikerült a kisebbségi jogok katalógusában
megállapodni, igaz, nemzetközi jogilag nem kötelező formában. Ez − a kiegészítő
jegyzőkönyv tervezetének bukása ellenére is − reménykeltő volt.

A Charta megszületését az is elősegítette, hogy az Európai Helyi és Regionális Hatóságok
Állandó Konferenciája − amely az Európa Tanács egyik szerve − 1988. évi 192. számú,
ajánlási értékű határozata már tartalmazta a Charta szövegét, amelyet alkotói nemzetközi
szerződésnek szántak. A Chartának határozati formában létrejött első változata szabályozási
koncepciója

és

kötelezettségeinek

szerkezete

megegyezik

a

későbbi

nemzetközi

szerződésével.



Dr. Kardos Gábor – ELTE-ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
A Chartára vonatkozó szakirodalomból elsősorban lásd: Alba Nogueira Lopez−Eduardo J. Ruiz Vieytez−Inigo
Urrutia Libarona (szerk.): Shaping Language Rights, Commentary on the European Charter for Regional or
Minority Languages in light of the Committee of Experts‟s evaluation, Regional or Minority Languages, No. 9,
Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2012; Robert Dunbar: The Council of Europe‟s European Charter for
Regional or Minority Languages. In: Kristin Henrard−Robert Dunbar (szerk.): Synergies in Minority Protection,
European and International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 155−186.
37
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Már az Európai Kulturális Egyezmény (1954) is kifejezetten utalt a részes államok területén
használt nyelvekre, mint védendő értékekre. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
Chartája az európai kulturális örökség részét képező regionális vagy kisebbségi nyelveket
védi. Így a Charta közvetett módon gondoskodik a kisebbségi nyelveket használók nyelvi
jogainak védelméről. A védelem tárgyát tehát nem a nyelvi kisebbségek vagy az ő jogaik
adják, hanem az európai kultúra veszélyeztetett részét képező kisebbségi vagy regionális
nyelvek. Egyes európai többségi államok érzékenységére tekintettel tehát, a Nyelvi Charta
tudatosan törekszik mind az egyéni, mind a közösségi jogalanyiság elfedésére. Ez utóbbi azt
is jelenti, hogy a Charta egyúttal távol tartja a közösségi nyelvek és kultúrák védelmét ettől, a
bizonyos államok politikai elitje számára a hatalommegosztás rémét felvillantó koncepciótól.
Ugyanakkor egyértelműen megfogalmazott mögöttes célja a többség – kisebbségek viszony
stabilizálásához való hozzájárulás Európában, azaz nagyon is politikai jellegű.
A Charta a részes állam területén hagyományosan jelenlévő, meghatározható területen
koncentrálódó nyelveket részesíti védelemben. A Charta 1. cikkének a) pontja hangsúlyozza,
hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvként való védelem előfeltétele a területi jelleg. Ennek
oka, hogy az európai regionális vagy kisebbségi nyelvek főként ilyen jellegűek, vagyis egy
földrajzi értelemben meghatározható területen − általában a részes állam területének egy
részén − használják őket. Amint az 1. cikk b) pontja megfogalmazza, a kisebbségi nyelvet
kifejezési módként használók számának kell indokolnia a Charta által tartalmazott védő- és
támogató intézkedések alkalmazását. Ez a követelmény azonban nem jelenti azt, hogy a
regionális vagy kisebbségi nyelv használóinak az adott területen helyi többségben kellene
lennie.38 Noha nincs tiszta fogalmi elhatárolás a regionális vagy a kisebbségi nyelv között, az
előbbi kifejezés általában akkor alkalmazható, ha az azt használók helyi többséget alkotnak.39
Ugyanakkor a nem meghatározható területhez kötődő nyelveket is – a lehetőségekhez képest
– védeni kell. A védelem tárgyát a regionális – tehát kiterjedt területen használt –, illetve az
egyéb kisebbségi nyelvek, de nem azok helyi változatai, dialektusai képezik. Az európai
kulturális örökség védelmi koncepciójából következően a bevándorolt közösségek nyelveire
nem terjed ki a védelem. Ha egy regionális vagy kisebbségi nyelv hivatalos nyelv, csak akkor
részesül védelemben, ha a részes állam ez irányú önkéntes kötelezettségvállalást tesz.

38
39

Explanatory Report, para 33.
Ibid. para 18
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A 2. cikk 1. pontja megállapítja, hogy a Charta II. részében – ami egyébként egyetlen cikkből,
a 7. cikkből áll –, rögzített célokat és elveket valamennyi olyan regionális vagy kisebbségi
nyelv esetében alkalmazni kell, amely megfelel az 1. cikkben található meghatározásnak. Ez
tehát azt jelenti, hogy a védelem alacsonyabb szintje minden kisebbségi nyelvnek jár. Ami a
III. részbe foglalt magasabb szintű védelemről gondoskodó részletes szabályokat illeti, – a 2.
cikk 2. bekezdése alapján – azok alkalmazása tekintetében a részes államoknak választási
lehetősége van. Ebben az esetben azonban nem csupán a kötelezettségek közüli, bizonyos
korlátok közötti opcióról, tehát az Európai Szociális Chartában lefektetett á la Carte
rendszerről van szó, hanem ennél szélesebb választásról. A részes államot, tudniillik abban a
tekintetben is megilleti a választás joga, hogy mely nyelv számára, illetve területe mely részén
kíván a III. rész szerinti védelmet garantálni. A 2. cikk 2. bekezdése alapján nem világos,
hogy a részes állam köteles-e egyáltalán arra, hogy éljen a III. rész nyújtotta védelmi
lehetőséggel. A hivatalos „Magyarázó Jelentés” azonban egyértelmű ebben a tekintetben: a
részes állam – a II. részbe foglalt védelem garantálása mellett – köteles alkalmazni a III. rész
általa kiválasztott kötelezettségeit.40 Természetesen az általa kiválasztott nyelvet illetően a
kiválasztott területen teszi ezt. Egyébként egyértelmű a részes államok gyakorlata is, mivel
valamennyi kötelezettségének tekintette, hogy a biztosított választási jog keretei között
alkalmazza a III. rész szerinti védelmet.
Minden egyes, a megerősítésnél kijelölt kisebbségi nyelv kapcsán legalább harmincöt
bekezdést vagy pontot kell a III. részből kiválasztani: a 8. és a 12. cikk esetében legalább
hármat, míg a 9. 10. 11. és a 13. cikk esetében minimum egyet. A bíróságok (9. cikk), az
igazgatás és a közszolgáltatás (10. cikk), a média (11. cikk), valamint a gazdasági és
társadalmi élet (13. cikk) kérdéskörével szemben tehát különös súlya van az oktatás (8. cikk)
és a kulturális élet (12. cikk) területének, ugyanakkor a határokon átnyúló kapcsolatokkal
foglalkozó 14. cikk kapcsán nincs választási kényszer. Aligha vitatható az oktatás kiemelkedő
jelentősége egy kisebbségi nyelv megmaradása és fejlődése szempontjából, ugyanakkor
vitatható a kulturális élet preferálása. Tudniillik, a mai társadalomban az előbbi szempontból,
az oktatáshoz mérhető jelentősége a médiának van. Ezért a média területéről kellett volna
legalább három kötelezettséget elvállaltatni a részes államokkal. A média preferálásának
szükségessége a kulturális élet ellenében annak ellenére igaz, hogy jelentősen drágábbá tenné
a kötelezettségvállalást.
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A Charta 7. cikkének 1. pontja a következő elveket és célokat állapítja meg a minden egyes
kisebbségi nyelv esetén alkalmazandó nyelvpolitika számára:
-

a kisebbségi nyelv elismerése a kulturális gazdagság kifejeződéseként,

-

a kisebbségi nyelv földrajzi határainak tiszteletben tartása és annak biztosítása, hogy
az új igazgatási beosztás nem akadályozza az adott kisebbségi nyelv előmozdítását,

-

határozott lépések a kisebbségi nyelvek érvényesülésének előmozdítása érdekében,

-

a kisebbségi nyelv köz- és magánéleti, szóbeli és írásbeli használatának előmozdítása
és bátorítása,

-

a kapcsolatok fenntartása és fejlesztése a Charta által szabályozott területeken a
kisebbségi nyelvet használók csoportjain belül, illetve az egyéb nyelvet beszélők
csoportjaival,

-

a kisebbségi nyelv megfelelő formában, minden szinten történő oktatása és tanulása,

-

azon a területen élő, ahol a kisebbségi nyelvet használják, a nyelvet nem beszélők
számára lehetőség teremtése az adott kisebbségi nyelv tanulására, ha kívánják,

-

a kisebbségi nyelvek egyetemi szintű kutatásának elősegítése,

-

a határokon keresztül történő cserék és kapcsolatok elősegítése azokkal az államokkal,
ahol az adott kisebbségi nyelvet azonos vagy megegyező formában használják.

A célok és elvek végrehajtása – noha azok nem tartalmaznak jogi értelemben precíz
kötelezettségeket – egyértelműen konkrét cselekvést vár el az államtól. A célok és elvek
minden részletezés nélkül, de átfogják a kisebbségi nyelv védelme szempontjából
legfontosabb területeket. Az első három elv garanciális jellegű. A kisebbségi nyelv elismerése
nem jelenti azt, hogy hivatalos nyelvként kellene elfogadni.41 Nyilvánvalóan az elismerés jele
lehet a belső jogalkotás, vagy az, hogy az állam a Charta végrehajtásáról készített jelentésében
kitér a nyelvre és az annak érdekében tett erőfeszítéseire. „Fokozott” elismerésnek számít, ha
az állam a Charta III. fejezete szerinti védelemben részesíti az adott kisebbségi nyelvet.
Egyébként, egy kisebbségi nyelv létezése – hasonlóan egy kisebbség létezéséhez – nem
elismerés kérdése. A részes államnak azt kell elismernie, hogy az adott kisebbségi nyelv
41
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egyáltalán létezik-e (még), illetve hogy szerinte megfelel-e a Charta 1. cikkében adott
meghatározásnak, és így védelemben részesül-e. Ami a második elvet illeti, jelentősége talán
nagyobb, mint az elsőé. Közismert, hogy a helyi közigazgatási határok megváltoztatásával
leszorítható a – a Charta kifejezésével élve – a kisebbségi nyelvek használóinak számaránya,
és így már nem kell alkalmazni a meghatározott arányhoz kötött kisebbségi jogokat, illetve
védelmet. Ezért jelenik meg az ezt tiltó szabály a Charta mellett a Keretegyezmény 16.
cikkében is. A harmadik elv egyértelművé teszi azt, hogy a részes államnak pozitív lépéseket
kell tennie a kisebbségi nyelvek védelme és előmozdítása érdekében, és nem elégedhet meg
azzal, hogy eltűri azok használatát. Általában elmondható, hogy a Charta végrehajtása
aktivista, cselekvő államot feltételez. A 7. cikk 2. pontja a kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos
diszkrimináció megszüntetését írja elő, kimondva azt is, hogy a sajátos körülmények miatt, az
egyes kisebbségi nyelvek javára hozott különleges intézkedések, azaz a pozitív diszkrimináció
nem tekinthető az elv sérelmének. A 3. pont pedig a nyelvi csoportok közötti megértés és
kölcsönös tisztelet elősegítésére kötelezi az államot. A 4. pont arra hív fel, hogy politikája
kialakítása során az állam vegye figyelembe a kisebbségi nyelvi csoportok szükségleteit és
kívánságait, illetve bátorítsa a hatóságoknak ez ügyben tanácsokat adó testületek létrejöttét.
A III. fejezet a következő területeken védi a kisebbségi nyelveket: oktatás, bírói eljárások,
közigazgatási hatóságok és közszolgáltatások, média, kulturális tevékenység, gazdasági és
társadalmi élet, határokon átnyúló kapcsolatok. Egy-egy területen belül a részes államok
részletes szabályokból választhatnak. Az oktatás (8. cikk) például felöleli az iskola előtti
nevelést (óvoda), az általános iskolát, a középiskolát, a technikai- és a szakképzést, az
egyetemi- és egyéb felsőoktatást, a kisebbségek történelmének és kultúrájának oktatását, a
kisebbségi tanárképzést alap- és továbbképzési szinten. Az iskola előtti nevelést illetően a
következő lehetőségek közül lehet választani: (i) a kisebbségi nyelven biztosítják azt, (ii)
annak lényeges részét biztosítják kisebbségi nyelven, (iii) az előző két lehetőség egyikét
garantálják ott, ahol a tanulók létszáma vagy a családjuk ezt kívánja. Ha a hatóságoknak nincs
közvetlen hatáskörük az iskola előtti nevelést illetően, akkor bátorítják az előbbi intézkedések
alkalmazását. A választható kötelezettségek a legerősebbtől indulnak. A részes államnak arról
is gondoskodnia kell, hogy a történelemtanítás foglalkozzon a kisebbségi nyelvekkel és
kultúrákkal. Felügyelő testületet kell felállítania, amely figyelemmel kíséri a kisebbségi
oktatást, és időszaki jelentéseket készít, amelyek a nyilvánosság számára is hozzáférhetők.
Valamennyi védett területen ilyen részletesek a kötelezettségek, amelyek közül az államnak
az adott nyelv helyzetére tekintettel kell választania, amint ezt a Charta újra és újra
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megállapítja. Választása tehát nem lehet önkényes: a nyelvet használók koncentrációja, a
nyelv állapota, fejlettsége, és a belső jogvédelem szintje kell, hogy meghatározza azt. A
választás szabadságát korlátozza a „Charta szelleme” is, ahogyan Sigve Gramstad – a Charta
egyik alapító atyja és a végrehajtást felügyelő Szakértői Bizottság korábbi elnöke, jelenlegi
egyik alelnöke – nevezte azt a többletet, amire a kötelezettségek kiválasztása során ügyelni
kell. A „Charta szelleme” azonban szerinte nem (teljesen) immateriális, mivel kifejezi a 7.
cikk 1. pontjának első elve, azaz a kisebbségi nyelvnek a kulturális gazdagság kifejezéseként
való elismerése. Gramstad hangsúlyozza azt, hogy ez az elv a megfelelő védelem
kötelezettségét is magában foglalja.42 Ugyanakkor, mivel a Charta esetében nem nyelvi
jogokról, hanem ilyen tárgyú, ráadásul a III. rész tekintetében a részes állam által választott
kötelezettségekről van szó, a vállalások végrehajtása, illetve annak mértéke nem tehető
függővé – azoktól az esetektől eltekintve, amikor maga a Charta teszi ezt lehetővé – a
kisebbségi nyelvet használók megfogalmazott igényeitől.
A Chartából eredő kötelezettségek nem programnormák: esetükben nem arról van szó, hogy a
jövőben, a rendelkezésre álló erőforrások függvényében kell azokat végrehajtani, hanem
közvetlen módon. A választás széles köre lehetővé teszi a részes államok számára, hogy a
helyi körülményekhez igazítsák kötelezettségvállalásaikat. Ennek korlátját jelenti, hogy a
Charta előírásai szerint el kell érni a harmincöt kötelezettségvállalást minden egyes, a III. rész
szerinti védelemben részesülő nyelv esetében. A vállalt kötelezettségek végrehajtása
érdekében a részes államoknak nem csupán a jogi lehetőséget kell megteremteniük, hanem
egyéb intézkedések útján szorgalmazniuk kell a gyakorlati végrehajtást és meg kell
teremteniük annak infrastrukturális feltételeit. Az állam köteles infrastrukturális ajánlatot
tenni a nyelvhasználó közösségnek.43 Hiszen, például, hiába történt kötelezettségvállalás arra,
hogy a polgári eljárásban a fél részére a tárgyalást kisebbségi nyelven kell lefolytatni (9. cikk,
1, b, i.), ha nem állnak rendelkezésre a megfelelő feltételek: így jogi szakszótár, iratmintatár,
megfelelő tolmács, illetve közösségi nyelven tudó bíró, vagy ha a felek – noha nyilvánvalóan
anyanyelvükön jobban tudnak, mint az állam hivatalos nyelvén – félnek, hogy bajkeverőknek
tekintik őket, ha saját kisebbségi nyelvüket kívánják használni.
A Charta 1998. március 1-jén lépett hatályba, amikor a megerősítések száma elérte, illetve
meghaladta a megkívánt ötöt. A hatálybalépéskor részes állam volt: Finnország, Hollandia,
42
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Horvátország, Liechtenstein, Magyarország és Norvégia. Liechtenstein – csak úgy, mint a
későbbiekben Luxemburg – a kisebbségi nyelvek európai védelmével kapcsolatos
együttműködés elősegítése érdekében ratifikált megerősítési okmányában kijelentette, hogy
ilyen nyelvek államterületén nem léteznek. A Chartának jelenleg huszonhét állam részese,
ratifikálta az Egyesült Királyság, Németország, és Spanyolország is, és ezzel vezető európai
hatalmak kötelezték el magukat. Ma már valamennyi Magyarországgal szomszédos állam
részes fél. A keleti ratifikáció viszonylagos lassúságát két tényező magyarázza: egyrészt a
Chartában való együttműködés magas szintű belső jogi kisebbségi nyelvvédelmet és
kultúratámogatást előfeltételez, másrészt a Nyelvi Charta esetében nem volt olyan mértékű
nyugati politikai nyomás az elfogadás érdekében, mint amilyen az ET nemzeti kisebbségek
védelméről szóló keretegyezménye kapcsán.

2. A végrehajtás feletti ellenőrzés
Amint Philiph Blair, az Európa Tanács egyik korábbi igazgatója rámutat, a Charta egyik
legfontosabb funkciója az, hogy folyamatos párbeszédet hozzon létre.44 Párbeszédet
eredményez a megerősítés, amely elsősorban a kisebbségi nyelvek használóit képviselő civil
szervezetek és az állam között jön létre, de ha közelebbről vizsgáljuk a dolgot, a szereplők
száma bővebb. A dialógusnak fel kell ölelnie a különböző minisztériumokat, a helyi
szerveket, sőt a tudomány és az oktatás képviselőit is. A párbeszéd a lényege az elvállalt
kötelezettségek ellenőrzésének is. Ebben az esetben a szereplők köre némileg más: a
hatóságok és civilszervezetek mellett a Szakértői Bizottság a főszereplő, amelynek tagjai –
foglalkozási hátterüket illetően – főként jogászok, kisebb részben nyelvészek.
A részes államok a hatálybalépést követő első évben jelentést készítettek a Nyelvi Charta
végrehajtásáról és ezt háromévenként ismétlik. A jelentéseket egy, minden részes állam egyegy polgárából álló, független Szakértői Bizottság vizsgálja meg, amely azt értékelve újabb
jelentést és ajánlásokat készít, amelyet az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának kell
elfogadnia.
A Charta 16. cikke meglehetősen kevés iránymutatást ad arra nézve, hogy a vizsgálatot
hogyan kell lefolytatni. A civil szervezeteknek joguk van arra, hogy a kormányzat által
készített jelentést kiegészítő információkat juttassanak el a Szakértői Bizottsághoz. Ha
44
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akarják, akár árnyékjelentést is készíthetnek. A Szakértői Bizottság – az általa kialakított
álláspont alapján – a helyszíni látogatás időtartamától számított egy hónapig fogad el tőlük
információt; ezt a saját jelentésük elfogadása késlekedésének megakadályozása indokolja. A
testület saját jelentésének elkészítése során figyelembe veheti a civil szervezetektől kapott
adatokat. Egyébként – a Szakértői Bizottság kérése nyomán – a kormányzatoknak jelentésük
elkészítése során konzultálniuk kell a civil szervezetekkel. A Szakértői Bizottság így a két
forrásból érkező információk alapján dolgozza ki saját jelentését, amely a Miniszteri
Bizottság számára készül, és amely ajánlási javaslatokat tartalmaz. A jelentéshez mellékeli a
részes államok azzal kapcsolatos véleményét. A testületnek joga van jelentése nyilvánosságra
hozatalára. Az Európa Tanács Főtitkára a Charta végrehajtásáról kétévente jelentést készít a
Parlamenti Közgyűlés számára.
A Szakértői Bizottság eljárási szabályai részletezik az időszaki jelentések vizsgálatával
kapcsolatos lépéseket. Az Eljárási szabályok 17. cikk 1. bekezdése szerint a testület egy vagy
több rapporteurt nevez ki egy állam jelentésének vizsgálatára. A gyakorlatban ezt a feladatot
egy három személyből álló munkacsoport látja el, amelynek tagjai a rapporteur, a testületnek
az adott államból való tagja, és egy harmadik tag. A második időszaki jelentés vizsgálata
esetén a munkacsoport harmadik tagja mindig az előző rapporteur. A Szakértő Bizottság egy
munkacsoport kijelölése kapcsán igyekszik olyan tényezőket figyelembe venni, mint a
munkateher egyenletes eloszlása, a nyelvtudás szintje, továbbá az érintettség elkerülése.
Például, az osztrák jelentés esetében nem lehet rapporteur, vagy az első kör esetében,
harmadik személy a horvát, a magyar, vagy a szlovén tag, mivel ezek a nyelvek védettek a
vizsgált államban.
A 17. cikk 2. bekezdése alapján a testület kérdőívet állíthat össze, hogy kiegészítő
információkat kérjen a jelentő kormánytól. Erre a gyakorlatban akkor kerül sor, ha a
munkacsoport már előzetesen megvizsgálta a kormányzati jelentést, illetve a beérkező civil
információkat. A 4. bekezdés lehetővé teszi, hogy a Szakértői Bizottság delegációt küldjön a
vizsgált részes államba. A gyakorlatban a delegáció a munkacsoportból és a Titkárság
képviselőjéből áll. A delegáció először mindig a civil szervezetekkel találkozik, és csak
ezután a hatóságokkal, így lehetősége van arra, hogy az előbbiektől kapott információkról
kikérje az utóbbiak véleményét.
A munkacsoport készíti el a Szakértői Bizottság tervezetét. A jelentés végső tartalmának
kialakítása igazi kollektív munka, a Szakértői Bizottság plenáris ülésen végzi és fogadja el. A
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Szakértői Bizottság jelentése – a Keretegyezmény Politikai Tanácsadó Testülete jelentéseihez
képest – hosszú: ötven-, hatvan-, de adott esetben száz-, vagy még több oldalas. A részes
államok második időszaki jelentését értékelő jelentések tartalma az első időszaki jelentés
kapcsán feltárt hiányosságokra koncentrál. A jelentés négy fejezetből áll. Az első fejezet
címe: „Háttérinformációk”. Ez a fejezet olyan, nem közvetlenül a vállalások végrehajtására
vonatkozó információkat foglal össze, amelyek megismerése azonban fontos a részes állam
magatartásának értékelése, illetve az értékelés folyamatának megértése szempontjából. (A
ratifikációs okmányt a jelentés melléklete tartalmazza.) Ilyen információk a megerősítés, a
belső jogban való kihirdetés története, a jelentés benyújtásának, a munkacsoport helyszíni
látogatásának, és a jelentés elfogadásának ideje. A fejezet kitér a helyszíni látogatás
különösen fontos részleteire. Ugyancsak ismerteti a kisebbségi nyelvek helyzetének
társadalmi és nyelvészeti sajátosságait. A második fejezet a „Végrehajtás értékelése” címet
viseli. Ebben történik – először a II., majd a III. részből eredő – kötelezettségek tényleges
megvalósításának értékelése, amelynek sorrendje követi a Charta felépítését. Ez a fejezet a
legterjedelmesebb; mind a hatóságoktól, mind a civil szervezetektől beszerezett információk
szerepelnek benne, rámutatva arra is, ha ezek ellentmondásban állnak. Szövegében a
Szakértői Bizottság bokszokat helyez el, amelyek a testület saját ajánlásait tartalmazzák. A
harmadik fejezet a „Megállapítások” elnevezést kapta. Itt foglalja össze a Szakértői Bizottság
az értékelési fejezet alapján a vállalt kötelezettségek teljesítésének helyzetét. Ezek a
megállapítások a legfontosabb kérdésekre szorítkoznak, és az esetek egy részében implicit
módon utalnak a megoldás kívánatos irányára is. Ezután következnek a Miniszteri Bizottság
számára kidolgozott ajánlások. Ezek általános módon vannak megfogalmazva, általában
megfelelő lehetőséget hagyva a részes állam számára a tényleges megoldás módozatainak
kidolgozására.
A Szakértői Bizottság felülvizsgáló tevékenységének fontos vonása, hogy a „Végrehajtás
értékelése” címet viselő részben tudatosan igyekszik differenciáltan fogalmazni, amikor a
részes államok által vállalt kötelezettségeknek való megfelelésről nyilatkozik. Nyilatkozik, és
nem ítélkezik. Ugyanis bármennyire is kvázi jogalkalmazói feladatot lát el – legalábbis a III.
részből eredő kötelezettségek tekintetében – valójában nem bírói szerv, hanem csak arra
kapott felhatalmazást, hogy jelzéseket küldjön a végrehajtással kapcsolatos véleményének
kifejezésére. Ez nem jelenti azt, hogy ha azt látja indokoltnak, ne állapítaná meg
egyértelműen, hogy a részes állam nem teljesítette – vagy éppen teljesítette – a vállalt
kötelezettségét.

32

A differenciált megközelítés abban nyilvánul meg, hogy a „teljesítette”, illetve „nem
teljesítette” értékelés mellett, a Szakértői Bizottság egyéb megfogalmazásokat is használ az
állami magatartás értelmezése kapcsán. Az egyik kifejezés, a „részlegesen megfelelt” arra
utal, hogy a Bizottság a gyakorlatot illetően – amely kétségkívül létezik – többet vár el. A
másik ilyen megfogalmazás, amely szerint a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy
véleményt formáljon, arra utal, hogy a testület minden erőfeszítése ellenére sem állt
rendelkezésre elegendő információ a döntéshez. Ha az információ csak annak a
megállapítására elegendő, hogy a vállalt kötelezettség tényleges – tehát nem csupán
jogszabályi úton, hanem a gyakorlatban történő – végrehajtása problematikus, a Szakértői
Bizottság az ilyen nem megfelelő empirikus magatartás leírására a „formálisan megfelelt”
formulát használja. A 9. cikk, azaz a bírósági eljárások keretében történő kisebbségi
nyelvhasználat tekintetében a Szakértői Bizottság viszonylag gyakran él ezzel a
megfogalmazással. Akkor állapítja meg, hogy a részes állam a vállalt kötelezettségeken
csupán formálisan felelt meg, ha az adott nyelvet ritkán vagy egyáltalán nem alkalmazták
bírói eljárásban, amelynek infrastrukturális (terminológiai, fordítási, bírói nyelvtudási,
késlekedési

gondok,

többletköltség),

pszichológiai

(az

esetleges

nyelvhasználók

bajkeverőknek érzik magukat) illetve, társadalmi-nyelvtani (a kisebbségi nyelvhasználók
kétnyelvűsége) okai voltak. A 10. cikk a közigazgatási nyelvhasználatról szólva is hasonló
okokból jut erre a következtetésre. Egyéb cikkekben kevesebb esetben kerül alkalmazásra ez a
fordulat.
A Szakértői Bizottság következetesen hű felfogásához, amely szerint a részes államnak a
Charta végrehajtása során, a jogi szabályozás mellett, mintegy infrastrukturális ajánlatot kell
tennie a kisebbségi nyelvhasználóknak, azaz kötelezettségének lényege nem a formális,
hanem a tényleges megvalósítás. Ennek fényében érthető, hogy még azokban az esetekben is,
amikor a kötelezettség megfogalmazása szűkebb értelmezést is megengedne, akkor is
ragaszkodik a testület – a teljesítés megállapítása kapcsán – a gyakorlati érvényesülés
bizonyítékaihoz. Így például, amikor az állam kötelezettsége megengedni valamit (ilyen a 9.
cikk, 1. pont, b) iii, illetve c) iii), a testület ekkor sem elégszik meg azzal, ha csupán
jogszabályi garanciák léteznek, hanem vizsgálja azt is, hogy élnek-e azzal a gyakorlatban. Ha
kötelezettség a nyelvhasználat bátorítása a Bizottság – a megfelelő jogi keret és a gyakorlat
megléte mellett – ragaszkodik a bátorítást célzó intézkedések megtételéhez is. Ilyen például,
ajtótáblák használata a közigazgatásban, amelyek tájékoztatnak arról, hogy az adott
kisebbségi nyelvet beszélik itt, nyelvtanfolyamot szerveznek a tisztviselők számára, vagy a
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kisebbségi nyelvtudást azon a területen, ahol használják, alkalmazási feltételnek tekintik a
közigazgatásban, a közszolgáltatásokban, illetve a bíróságokon. Igaza van tehát Robert
Dunbarnak, aki rámutat arra, hogy a Szakértői Bizottság a jogi formalizmus meghaladásával,
megfelelő figyelmet szentel a szociolingvisztikai összefüggéseknek.45
A Szakértői Bizottság ajánlástervezetei a prioritásokra mutatnak rá. Ezeket az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága általában elfogadja, noha előfordul, hogy egyes esetekben vita alakul ki,
amely általában a szövegezés megváltoztatásához vezet. Az ajánlások tehát a legfontosabb
jövőbeli elvárásokat tartalmazzák. A Bizottság által adott differenciált értékelés nem csupán
tisztázza a Chartába foglalt kötelezettségek helyes tartalmát, de vállalásuk tartalmának
újragondolására is kényszeríti a részes államokat. Különösen így van ez a Miniszteri Bizottság
által elfogadott ajánlások esetén. Hiszen a következő időszaki jelentésükben a feleknek meg
kell magyarázniuk az ezekkel az ajánlásokkal kapcsolatos álláspontjukat. Ami az értékelő
jelentések és az ajánlások hatását illeti, a kép vegyes. Ugyan több európai államban előrelépés
történt például az elektronikus médiában történő kisebbségi nyelvi jelenlét, a közigazgatási
nyelvhasználat, illetve a pedagógusképzés területén, továbbá a bírósági eljárások során
történő kisebbségi nyelvhasználat szabályozásában, számos esetben nincs pozitív változás.
Ráadásul a kisebbségeket érintő kedvezetlen demográfiai folyamatok és a gazdasági válság
negatív hatása is érezhető.
A Charta végrehajtásának ellenőrzését erősítené, ha volna lehetőség egyéni vagy kollektív
panaszra. Egy tisztán állami kötelezettséget, és nem jogokat tartalmazó szerződés esetén sem
eleve kizárt egy nemzetközi panasz mechanizmus felállítása. Erre azonban nincs politikai
akarat. (Sőt, egyes megalapozottnak tűnő vélemények szerint, a jelenlegi európai politikai
légkörben meg sem születhetett volna a Charta, csak úgy, mint a Keretegyezmény sem.)
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Rober Dunbar: Definitely interpreting the European Charter for Regional or Minority Languages: the legal
challenges. In: The European Charter for Regional or Minority Languages: Legal Challenges and
Opporunities, Regional or Minority Languages, No. 5, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2008, 60.
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3. A magyar nyelvi közösségek és a Charta végrehajtása
A Charta végrehajtási mechanizmusa tehát jelzéseket küld a környező államok
kormányzatainak is. Az alábbiakban néhány, a kormányzati jelentések vizsgálata kapcsán
felmerült, a magyar nyelv védelmével kapcsolatos kérdés segítségével igyekszem bizonyítani,
hogy a Chartából eredő kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése felismeri és tükrözi a
strukturális gondokat.46
Örvendetes

dolog,

hogy

a

magyar

szervezetek,

NGO-k

beküldött

anyagokkal,

árnyékjelentésekkel egyre inkább hozzájárulnak az árnyalt kép és az értékelés kialakításához.
A Szakértői Bizottság a magyar nyelvvel kapcsolatos, III. rész szerinti kötelezettségvállalást,
tehát a ratifikációt, két esetben bírálta. Ukrajna esetében az oktatással és a médiával, Szerbia
kapcsán az oktatással összefüggésben állapította meg, hogy az érintett államoknak magasabb
szintű kötelezettségeket kellett volna vállalnia magyar nyelv tekintetében, mivel a létező
infrastruktúra ezt lehetővé tette volna. Így a Charta nehezebben tudja azt a minimális célját –
amely gazdasági válság idején különösen fontos – elérni, hogy legalább a meglévő
intézményrendszert védelemben részesítse. A magyar nyelvet is érintő strukturális kérdés a
hivatali nyelvhasználathoz megkívánt túlzottan magas minimális települési arányszám
Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában.
Románia esetében a Bizottság reflektált a csángó magyar nyelv különösen veszélyeztetett
helyzetére és a közigazgatási reform esetleges negatív hatásaira a magyar nyelvi közösség
helyi arányára. Az oktatás területén az egyes szintek közötti folyamatosság fenntartása, a
tanárképzés, a tankönyvekkel és tanagyaggal való ellátás valamennyi környező állam
tekintetében bírálat tárgya volt. Románia és Szlovákia esetében a magyar nyelv televíziós
jelenlétének korlátozott jellege, Szerbia esetében a névtáblák és a családnevek problémája, a
magyar nyelvet megfelelően ismerő közigazgatási tisztviselők hiánya, és a – mindenütt
jellemző – közszolgáltatási magyar nyelvhasználat hiánya került megállapításra. Így ez
utóbbi, és a gazdasági, társadalmi életben történő magyar nyelvhasználat minimális mértéke
Szlovéniában is gond. Románia kapcsán probléma az is, hogy a bírósági magyar
nyelvhasználat sok esetben csupán formálisan, csak a jogszabályban, de nem a gyakorlatban
biztosított. Megfelelő kormányzati fogadókészség híján, az ajánlások és a megállapítások
nyomán a pozitív változások a magyar nyelv tekintetében is nehezen törnek utat.
46

A Szakértői Bizottság értékelő jelentései megtalálhatók:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp
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KÁNTOR ZOLTÁN:

Nemzetpolitika: a magyar modell
1. Bevezetés
Minden olyan állam esetében, ahol az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, politikai
feladatot is jelent ennek a helyzetnek a kezelése, amelyre országonként és kormányonként
eltérő válaszok, megoldások születnek.
A határon túli nemzettársakról való gondoskodás modellje Nyugat-Európában a második
világháború lezárását követő időszakban alakult ki, térségünkben a rendszerváltás után vált
normává

a

külhonban

élő

–

szomszédos

országokban

(őshonos

nemzeti

közösségek/kisebbségek) vagy a világ bármely részében (diszpóra) – nemzetrészek
támogatása. Ma már azt tekintjük természetesnek, ha az anyaország támogatja valamilyen
formában a határain kívül élő nemzettársait.
Az azonos nemzethez tartozó, ám más (szomszédos vagy nem szomszédos) államban élők
támogatásának elve az alkotmányokban található. Ritka kivételektől eltekintve a legtöbb
térségbeli

állam

alkotmánya

tartalmazza

az

úgynevezett

felelősség-klauzulát.

A

rendszerváltozás utáni időszakban a kelet-közép-európai államok deklarációk szintjén,
politikailag, programok révén támogatják a határon túli nemzettársakat. Az államok
fokozatosan

létrehozták

azokat

a

mechanizmusokat,

intézményeket,

amelyek

a

támogatáspolitikát működtetik. Nem beszélhetünk egységes modellről; az egyes államok másmás megoldásokat találtak, másként határozták meg a célokat, és más-más intézményeket
hoztak létre.
A külhoniakhoz való viszony függ az anyaország anyagi lehetőségeitől, politikai
prioritásaitól,

valamint

a

külhonban

élő

nemzettársak

helyzetétől.

Főszabályként

megkülönböztethető az állammal szomszédos országokban élők támogatása a diaszpóra
támogatásától.
A Velencei Bizottság, az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa, az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlése – nem utolsó sorban a magyar kezdeményezések hatására – elfogadottnak tekinti
az anyaországi felelősségviselést és annak gyakorlati következményeit.


Kántor Zoltán – Igazgató, Nemzetpolitikai Kutatóintézet
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Európában

Magyarország

rendelkezik

az

egyik

legösszetettebb

és

legaktívabb

nemzetpolitikával. Ez a törvényhozásban, a magyar–magyar kapcsolatok intézményesített
fórumaiban,

a

nemzetpolitika

magas

szintű

kormányzati

megjelenésében

és

a

támogatáspolitikában (ezen belül a célirányos programok megjelenésében) reflektálódik.
Mindez köszönhető egyrészt annak, hogy számos magyar él a szomszédos államokban
(politikailag aktív, magukat nemzeti terminológiában meghatározó, autonómiatörekvéseket
megfogalmazó közösségekről beszélünk), másrészt pedig annak, hogy a 2010 után hatalomra
került kormány prioritásként kezeli a nemzetpolitikát.

2. Elvi szint
A nemzetpolitika a magyar állam külhoni – szomszédos országbeli és a világ más országaiban
élő – magyarokra vonatkozó politikája, amely a magyar állam és a külhoni magyar egyének,
valamint közösségek közötti kapcsolatot erősíti az egységes magyar nemzet gyarapodása
céljából, valamint a külhoni magyar közösségek identitásőrzésére, a magyar identitás
továbbadására irányul. A nemzetpolitika: nemzetépítés, társadalomépítés, intézményesítés.
Magyarország egyértelmű célként kezeli, hogy anyaországként támogatnia kell a nemzet
tagjai közötti kötelékek erősítését, a határokon belül és kívül élő magyarok összetartozását,
egymás iránti felelősségvállalását. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló
törvény (2010) leszögezi: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.
A nemzetpolitikai cselekvések összességét a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai
stratégia kerete (2011) tartalmazza.47 A dokumentum rendszerbe foglalja a magyar állam
nemzetpolitikáját, amely egyrészt a magyarországi politika és közigazgatás, másrészt pedig a
külhoni magyar közösségek számára fogalmazza meg a stratégiai célt, az ennek eléréséhez
vezető irányokat és cselekvési területeket. A nemzetpolitikai stratégia a magyar állam, a
magyar politika és a magyar közigazgatás minden területét érinti, így horizontális jellegéből
adódóan döntéshozatali és végrehajtási szinten minden szereplőnek egyaránt figyelembe kell
vennie.
47

Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete. KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság.
http://www.nemzetiregiszter.hu/download/9/a2/00000/Magyar%20nemzetpolitika%20A4.pdf
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A nemzetpolitikai stratégia a külhoni közösségek reprodukciója szempontjából az autonómiát
tekinti a legfontosabb elérendő célnak. Ez azon a meggyőződésen alapul, hogy csak az
autonómia jelentheti azt a megnyugtató keretet, amely hosszú távon biztosíthatja a
magyarként való megmaradást és gyarapodást. A nemzetpolitika rövid távú célja ebből
következően a társadalomépítés. A magyar nemzet határai lényegében a magyar intézmények
hatóköréig terjednek. Ezért az intézményesítés a magyar nemzetpolitikai stratégia
kulcsfogalma. A nemzeti reprodukció úgy valósulhat meg, ha olyan területekre összpontosít a
nemzetpolitika, ahol a sűrű, minőségi intézményhálózat lehetőséget biztosít a magyarok
számára, hogy teljes életük során kapcsolatban maradjanak a magyar nyelvvel, kultúrával,
közösséggel. A stratégia célul tűzi ki a magyar közösségek számbeli gyarapodását (tagjainak
száma nő, nem asszimilálódik, pozitív szaporulat és jó életminőség jellemzi), amelyet követ a
szellemi (a közösség tagjainak identitása erős, a közösségi normákat sajátjuknak érzik,
versenyképes tudást birtokolnak, a közösség kultúrkincsét megőrzik és fejlesztik), gazdasági
és jogi gyarapodás (utóbbi esetben a közösség tagja jogait magabiztosan használja, azokat
védi, és szükség esetén ki kívánja terjeszteni).

3. A törvényhozás szintje
A legtöbb európai állam kedvezményesen honosítja a külföldön élő nemzettársakat, és
főszabályként biztosítja számukra a választásokon való részvétel lehetőségét. Majd minden
állam támogatja – többnyire státusztörvényszerű jogszabályokkal és az ahhoz kapcsolódó
támogatásokkal – külföldön élő nemzettársait.
A magyar alaptörvény már az 1989-es alkotmánymódosítást követően leszögezte: „A Magyar
Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a
Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” Ezzel a magyar állam határain kívül élő
magyarsággal való kapcsolattartás és felelősségvállalás alkotmányos kötelezettsége új
fejezetet nyitott az anyaország és a külhoni magyarság viszonyában. Ezt a felelősséget az
Alaptörvény (2011) a következőképpen fogalmazza meg: „Magyarország az egységes
magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő
magyarok

sorsáért,

elősegíti

közösségeik

fennmaradását

és

fejlődését,

támogatja

magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését,
közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint
előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.”
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Az állampolgársági törvény, illetve annak 2010-es módosítása, a státustörvény (2001), illetve
módosítása (2010), a szavazati jog kiterjesztése a külhonban élő magyar állampolgárokra
(2012) a magyar állam és a külhoni – szomszédos államokban vagy a diaszpórában élő –
magyarok közötti kötelékeket erősítette meg, a korábban is létező kulturális kötelékeket
közjogi kapcsolattá alakította.
2010. május 26-án sor került a magyar állampolgársági törvény módosítására, amelynek
eredményeként 2011. január 1-jével megindulhatott a külhoni magyarok kedvezményes
honosítása. A jogszabály lényege, hogy a magyar állampolgárság megszerzéséhez nem kell
letelepedni Magyarországon, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elég a magyar nyelv
ismerete és egy olyan felmenő, aki magyar állampolgár volt.
Ez azon a felfogáson alapul, hogy habár a külhonban élő magyarok más államok
állampolgárai, nemzeti vonatkozásban egyazon nemzet tagjai, függetlenül attól, hogy melyik
államban élnek. Ez a szomszédos államokban és a diaszpórában élő magyarok felfogása is.

4. A döntéshozó testületek szintjén
A nemzetpolitikai döntések egyrészt a Magyar Országgyűlésben, másrészt pedig a magyar–
magyar fórumokon születnek.
A Magyar Országgyűlésben a külhoni magyarságot érintő kérdések korábban a Külügyi
bizottságban (2006 és 2010 között Külügyi és határon túli magyarok bizottsága) kerültek
megtárgyalásra. 2011. január 1-jén megalakult a Nemzeti Összetartozás Bizottsága, amely
kifejezetten a külhoni magyarság kérdéseivel foglalkozik. A Nemzeti Összetartozás
Bizottságának létrehozása szervesen illeszkedik a magyar állam nemzetpolitikai stratégiájába.
A bizottság létrehozásának szimbolikus jelentősége van, hiszen a magyar Országgyűlésben a
rendszerváltozás óta korábban a nemzetpolitikával vagy a külhoni magyarság kérdéskörével
még nem foglalkozott önálló bizottság.48 A Nemzeti Összetartozás Bizottsága keretében
létrejött az Autonómia Albizottság, amely kifejezetten a szomszédos országokban élő
magyarok autonómiatörekvéseinek kérdéseivel foglalkozik. Továbbra is működik a Külügyi
Bizottság, amelynek napirendjén rendszeresen szerepelnek a külpolitika aktuális kérdései,
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A Nemzeti Összetartozás Bizottsága kapcsolatot tart a külhoni magyarság társadalmi és politikai
szervezeteivel, figyelemmel kíséri a magyar nemzetpolitika eseményeit és a nemzetpolitikával kapcsolatos
tevékenységet végző intézmények munkáját. Fennállása óta több alkalommal is tartott kihelyezett üléseket
különböző Kárpát-medencei helyszíneken.
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ezek között természetesen a szomszédos országok magyarságával kapcsolatos, a magyar
közösségeket érintő témák is.
A külhoni magyarságot érintő egyéb – alkotmányjogi, költségvetési, oktatási, egyházi –
kérdésekkel más parlamenti bizottságok is foglalkoznak.
A Kormány nemzetpolitikai koncepciójának meghatározó eleme a külhoniakkal való szoros
kapcsolat, párbeszéd megvalósítása, a külhoni magyarság véleményének becsatornázása a
budapesti döntéshozatalba.
A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), a legfőbb magyar–magyar politikai egyeztető
fórum, 2010. november 5-i ülésével – hatéves szünet után – ismét megkezdte működését. A
MÁÉRT a nemzeti érdekeink képviseletére alakult legitim magyar szervezetek párbeszédének
intézményesített fórumaként a közös gondolkodásban és a magyar nemzetet érintő döntések
közös meghozatalában tölt be meghatározó szerepet. A MÁÉRT évente legalább egyszer
ülésezik, évközi munkáját szakbizottságok segítik. A Magyar Állandó Értekezletet a Magyar
Kormány, a magyarországi parlamenti pártok, a parlamenti, illetőleg tartományi képviselettel
rendelkező külhoni magyar szervezetek, valamint a nyugati magyarság képviselői alkotják. A
Magyar Állandó Értekezletnek jelenleg 4 szakbizottsága működik: Külügyi és Jogi, Oktatási
és Kulturális, Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati, valamint Szórvány.
A Magyar Diaszpóra Tanács a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös
fóruma, amely a diaszpórában élők sajátos igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint
megteremti a diaszpóra magyarságának önálló képviseletét. A Magyar Diaszpóra Tanács a
Magyar Állandó Értekezlettel szoros együttműködésben tevékenykedik.
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) a Magyar Állandó Értekezlet
kiegészítése a parlamenti együttműködés dimenziójával. Az első ízben 2004-ben összehívott
testület működésének célja, hogy a törvényhozás szintjén rendszeressé, következésképpen
eredményesebbé váljon az együttműködés a magyarországi parlamenti pártok és a külhoni
magyar közösségek szervezeteinek képviselői között. A KMKF tevékenysége új tartalommal
folytatódott 2010-től: míg a MÁÉRT foglalkozik a politikai, kormányzati kapcsolattartással,
az ágazati politikákkal, addig a KMKF a parlamenti kapcsolattartás mellett a hosszú távú
stratégiaalkotásra helyezi a hangsúlyt. A KMKF a szomszédos országok országos, vagy
tartományi, megyei szinten megválasztott képviselőinek és az Európai Parlamentben
mandátummal rendelkező magyar képviselőknek az egyeztető fóruma.
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5. A kormányzati struktúra szintjén
A külhoni nemzettársakkal való törődés számos ország kormányzati struktúrájában jelen van.
A megoldások eltérőek, van ahol a külügyminisztériumhoz, van ahol a parlamenthez, van ahol
az elnöki hivatalhoz tartozik a külhoniakkal foglalkozó főosztály vagy hivatal.
Magyarországon a rendszerváltás után, 1990-ben a Miniszterelnökségen belül létrejött a
Határon Túli Magyarok Titkársága, amely két évvel később országos hatáskörű szervként
átalakult Határon Túli Magyarok Hivatalává (HTMH) és a Külügyminisztérium felügyelete
alá került. A HTMH a Horn-kormány idején visszakerült a Miniszterelnöki Hivatal
felügyelete alá, majd 1998-tól, az első Orbán-kormány éveiben ismét a Külügyminisztérium
felügyelete alá tartozott. 2002-ben, a Medgyessy-kormány hivatalba lépését követően ismét a
Miniszterelnöki Hivatal alatt kapott helyet a HTMH, végül 2006-ban a Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöksége idején lezajlott közigazgatási reform keretében megszűnt a hivatal. 2007től a 2010-es választásokig a külhoni magyarok kérdésével a Miniszterelnöki Hivatalon belül
a Külkapcsolatok és Nemzetpolitikai Ügyek Szakállamtitkársága Nemzetpolitikai Ügyek
Főosztálya foglalkozott.
Jelentős változást hozott a 2010-es választások után kialakított csúcsminisztériumi rendszer,
amelyben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül kialakított Nemzetpolitikáért
Felelős Államtitkárság a letéteményese ennek a feladatnak. Ezzel a külhoni magyarok
kérdésének ügye ugyanolyan rangra emelkedett, mint bármely más ágazati politika. A
szakpolitikát ellátó operatív munkát a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság végzi.
A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság koordinálja a Nemzetpolitikai Tárcaközi
Bizottságot (NPTB), amelyet a Kormány a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó
nemzetpolitikai tevékenység összehangolása érdekében hozott létre. A Bizottság elnöke a
miniszterelnök általános helyettese, alelnöke a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Az NPTB teljes ülésére szükség szerint, de legalább félévente kerül sor. A Bizottság feladata
többek közt a Kormány nemzetpolitikai tevékenységét segítő kölcsönös tájékoztatás, a
nemzetpolitikai vonatkozású feladatok végrehajtásának koordinálása és értékelése, illetve az
egyes minisztériumok külhoni magyarokat érintő tervezési tevékenységének összehangolása.
A Bizottság egyúttal figyelmet fordít arra, hogy a nemzetpolitikai célok megvalósítására szánt
költségvetési források a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. 2014-től a
Nemzetpolitikai Államtitkárság a Miniszterelnökség keretében folytatja munkáját.
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6. A támogatáspolitika szintje
A határon túli magyarság magyarországi támogatásait korábban kezelő Szülőföld Alap
jogutódjaként 2011-ben hozták létre a Bethlen Gábor Alapot (BGA), melynek hármas
feladata: a támogatások folyósítása, a Magyarság Háza és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet
működtetése. A támogatáspolitika átszervezésének célja az volt, hogy a korábbi
többközpontú, átláthatatlan pénzmozgásokat egy centralizált, egyszerű, transzparens
rendszerbe helyezzék át. A pénzeszközök kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit
Zrt. végzi.
A Magyar Állandó Értekezlet 2011-ben úgy döntött, hogy a hangsúlyt a pályázati jellegű,
eseti támogatásokról a hosszú távú, kiszámítható, normatív jellegű támogatásokra helyezi.
Emellett kibővítette a nemzeti jelentőségű intézmények körét.
A Bethlen Gábor Alap legjelentősebb pályázata a Szülőföldön magyarul, más néven az
oktatási-nevelési támogatás, amelyre mindazon külhoni magyar gyermekek jogosultak, akik
szülőföldjükön magyar nyelvű oktatási intézményben tanulnak. Az oktatás-nevelési
támogatást 2011-től az óvodás korú gyermekekre is kiterjesztették. Az Alap ezen felül nyílt
pályázati rendszer keretében támogatást nyújt természetes és jogi személyeknek,
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, kulturális intézményeknek, stb., valamint egyedi
támogatások odaítéléséről is dönt.
A határon túlra irányuló támogatások koordinálásán túl 2011-től a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. a Magyarság Háza elnevezésű látogató- és oktatás-módszertani központ megvalósításáért
is felelős. A Magyarság Háza a külhoni magyar közösségeket bemutató oktatási és
köznevelési intézményként funkcionál. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szervezeti keretein
belül működik a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, amelynek feladata a kisebbségkutatás és a
nemzetpolitikai vonatkozású kutatások összehangolása és kezdeményezése, valamint a
kutatások eredményeinek a politika számára hasznosítható módon történő feldolgozása.
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7. A programok szintje
A nemzetpolitika szakpolitikává alakítása érdekében számos program jött létre. Az elgondolás
az, hogy jól megfogalmazott, megvalósítható programokkal segítse a magyar állam a
külhoniak gyarapodását.
A külhoni magyarság megmaradása, gyarapodása szempontjából kiemelt szerepet játszanak
az intézmények, ezeken belül is az oktatási intézmények. Ennek érdekében a Nemzetpolitikai
Államtitkárság 2012-ben és 2013-ban tematikus programokat indított a külhoni magyar
régiókban. 2012-ben meghirdette a 2012 – a külhoni magyar óvodák évét, 2013-ban pedig a
2013 – a külhoni magyar kisiskolások évét.
A 2012-ben meghirdetett Dr. Szász Pál ösztöndíjat olyan magasan kvalifikált, gazdasági
joghoz értő fiatal jogászok támogatása érdekében alapították, akik sikeresen hozzájárulhatnak
a külhoni magyarság jogi és gazdasági gyarapodásához.
Magyarország útjára indította a külhoni magyarságot megszólító kezdeményezését, a Nemzeti
Regisztert, amely 2011 októberétől elérhető honlap formájában. Megalkotásának célja, hogy
közvetlenül lehessen kapcsolatba lépni a világ számos pontján élő valamennyi magyarral.
A Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra magyarsága magyar nyelvtudásának
fejlesztése, magyar közösségekben való tevékenységének és Magyarországgal való
kapcsolattartásának ösztönzése. Az ösztöndíj keretében magyarországi fiatalok látogatnak el a
diaszpóra

közösségeihez,

segítik

értékőrző

munkájukat,

valamint

tájékoztatási

és

közösségépítő tevékenységükkel erősítik Magyarországhoz való kötődésüket.
A Julianus Program célja a diaszpórában lévő magyar emlékek egységes szempontrendszer
alapján történő felmérése, ezek széles hozzáférhetőségének megteremtése. A program célja,
hogy bemutassa a diaszpórában fellelhető magyar értékeket, és ezáltal betekintést nyújtson a
világban szétszórtságban élő magyar közösségek identitásmegőrző munkájába, amellyel
hozzájárultak az egyetemes magyar kultúra gyarapításához.
A Határtalanul! program célja, hogy a magyar állam támogatásával valamennyi
közoktatásban tanuló magyar fiatal tanulmányai során legalább egyszer eljusson a
szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több
külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra. A Határtalanul! program az oktatásba
beágyazva, az iskolán keresztül kívánja a nemzeti összetartozás megélésének és megértésének
célját elérni.
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8. Összegzés
A magyar nemzetpolitika, a külhoni magyarok támogatása egyrészt beleilleszkedik az európai
trendekbe, másrészt pedig sajátosságai vannak. A cél azonos: a külhoniak megmaradásának
támogatása illetve kötődésük erősítése az anyaországhoz. A külhoniakat támogató állami
politika szintjén viszont Magyarország nemcsak a legaktívabbak közé tartozik, hanem az
egyik legkomplexebb állami adminisztrációval rendelkezik. Ez megnyilvánul a törvényhozás
és a döntéshozatal (az erre a célra létrehozott közös állami, illetve magyar–magyar fórumok)
szintjén. A magyar nemzetpolitika szakpolitikává válása folyamatában is – összehasonlítva a
többi kelet-közép-európai állammal – legelöl van.
Az összehangolt nemzetpolitika célja, hogy az egyéneket az intézmények által a közösségbe,
a nemzetbe, a közösséget pedig kollektívumként az adott ország politikai rendszerébe
integrálja. Az intézményesítés ad alapot a magyarság többszintű nemzeti integrációjához: 1.
Egyéni szinten a külhoni magyarok kötődésének erősítése egyrészt a magyar államhoz
(státusztörvény,

állampolgárság,

szavazati

jog),

másrészt

a

saját

közösségükhöz

(intézményesítés); 2. Közösségi szinten a magyar közösségek kötődése a magyar államhoz
(például a MÁÉRT, a MDT, a KMKF által) és közösségként az adott államhoz (kollektív
elismerés és jogok, autonómia); 3. A magyar nemzet, az – egyéni és kollektív vonatkozásban
integrált – összmagyarság integrációja az EU-ba.
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GERENCSÉR BALÁZS SZABOLCS:

Nemzetiségi törvények Magyarországon

1. Történeti előzmények, az első három törvény
A nemzeti öntudatra ébredés a felvilágosodás egyik következménye. Ez nem azt jelenti, hogy
különböző nyelvű, kultúrájú, vallású népcsoportok addig nem éltek volna egymás mellett egy
országon belül, hiszen még országalapító szent királyunk is az „idegenek gyámolítására” inti
fiát. A Magyar Királyság jellemzően sokkultúrájú és soknyelvű ország volt a középkorban,
ahol a helyi lakosság nyelvéhez igazodtak a közszolgáltatások is. Ékes példája ennek, hogy a
XIX. század közepén még az iskolák többsége valamely nemzetiségi nyelven tanította diákjait
– és nem magyarul. A „felvilágosodott nemzeti öntudat” számunkra tehát nem jelentett mást,
mint nemzetiségeink azonosítását és annak a tudatnak az elültetését bennük, hogy ők a
„kisebbség”. Nyilvánvaló, hogy ebből következik a kisebbségek jogvédelmi igényének
kialakulása, amely hazánkban a ‟48-49-es jogalkotásban jelent először meg.
A tárgyban elsőként az 1849. július 28-i nemzetiségi törvény született meg, majd a
szabadságharc elvesztésétől a kiegyezésig nem volt kisebbségi (akkori terminológiával:
nemzetiségi) szabályozás. 1867-ben a kiegyezést követően igény merült fel a nemzeti
kisebbségek és ezen belül különösen a magyar-horvát kapcsolatok rendezésére. A már ekkor
folyamatban lévő és megújult lendületet kapó kisebbségi jogi kodifikáció eredményeként jött
létre a nemzeti egyenjogúságról szóló 1868. évi XLIV. tc.
A nemzetiségi törvény megszületésekor Európában szinte egyedülálló volt, mindazonáltal a
nemzetiségek képviselői is meglehetősen kedvezőtlenül fogadták és csak jóval később
ismerték fel annak pozitívumait.49 A törvénycikk alapvetően nyelvjogi szabályozást
tartalmazott, és így szabályozta az Országgyűlésben, a jogszabályok kihirdetésekor, a
törvényhatóságok, a bíróságok, a telekkönyvi rendszer, a másodfokú közigazgatási hatóságok,
az anyakönyvvezetés, az egyházi testületek és hatóságok, valamint a községek hivatalos
eljárásaiban, illetve az oktatásban való anyanyelvhasználatot. A törvénycikk végrehajtása


Gerencsér Balázs Szabolcs – PPKE-JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi docens
Balogh Sándor (szerk): A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének
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akadozott, és végeredményként az eredeti széles jogköröket biztosító szabályozás egyre csak
gyengült. Egy példát hoznék csak: a nyelvi küszöböt 20%-ban határozta meg a bíróság előtti
anyanyelvhasználat tekintetében egy 1923-as ME rendelet.50
A

két

világháború

közötti

oktatásigazgatásban jelent meg,

időben
51

a

kisebbségvédelem

legmarkánsabban

az

amely bizonyos elemeiben fennmaradt a második

világháborút követő időkben is. A kommunista diktatúra korszakában a nemzetiségi kérdést
minden megszállt ország saját belügyének tekintette. Balogh Sándor úgy fogalmaz, hogy „[a]
Kádár-korszak első éveiben a nemzetiségi politika lényege annak bizonyítása volt, hogy a
Magyarországon élő nemzetiségek megőrzik etnikai sajátosságaikat, nyelvüket; s mint
nemzetiségek a hatalom támogatói.”52 E korszak nemzetiségi politikájának legjellemzőbb
eleme az oktatás és a kultúra megőrzése volt.
A rendszerváltozást követően53 született meg a harmadik kisebbségi törvény, az 1993. évi
LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, amely talán egyik legfontosabb
jellemzőjeként deklarálta a nemzetiségek kollektív jogait, amely ma is megosztja az államok
és a nemzetközi szervezetek gyakorlatát. Ez a jogszabály többször esett át kisebb-nagyobb
módosításokon, amelyek közül fontos kiemelni a 2005. évi CXIV. törvénnyel bekövetkezett
változtatást, amelyet a törvény legnagyobb novellájaként ismerünk. Ekkor alakult ki a ma is
alkalmazott kisebbségi önkormányzati rendszer, amely harmonizálja a települési és a
kisebbségi önkormányzati struktúrát, valamint ennek a novellának volt a célja a kisebbségi
képviselők választásának új alapokra helyezése, a névjegyzék bevezetése. Tulajdonképpen
elmondhatjuk, hogy ez a törvény a 90-es évekhez igazodó alkotás volt, és nagy
módosításainak okai inkább a társadalmi és politikai változásokban keresendők.
Megoldatlan problémaként az ún. „etnobiznisz” elleni küzdelem merült fel időről-időre,
azonban bármilyen eszközzel kísérletezett a törvény, végleges megoldást a problémára nem
talált – mint ahogyan ezzel az új szabályozás is csak harcol folyamatosan. Később még látjuk,
hogy az új szabályozás alapvetően a korábbi által kitaposott úton halad tovább, még abban is,
50

A 4800/1923. ME. rendelet az 1868-as törvény legtöbb tárgykörét is újraszabályozta. A bíróságok előtti
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meg kell említeni, hogy az 1920-at követő új szabályozás figyelembe vette Magyarország területének és
lélekszámának jelentős csökkenését is, ezzel együtt a hazánkban élő nemzetiségek lélekszámának drasztikus
változását is.
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hogy a felmerülő problémák orvoslására a még részletezőbb jogi szabályozástól sem retten
vissza (például a választójog tekintetében).
A kisebbségi jog fejlesztésének igénye, valamint a korábbi törvény módosításai mentén annak
koncepcionális átszerkesztése évekre visszamenő folyamat. A kodifikáció előkészítése nem
2011-ben kezdődött, hanem visszanyúlik a 2005-ös novella korához. A kisebbségi
ombudsman és a nemzetiségek jelentős energiákat fektettek a szabályozás fejlesztésére. A
jogalkotó (kormányzat) erre a folyamatra csatlakozott rá és vállalta fel az új törvény
megszövegezését.

2. Alkotmányos szabályok
Mielőtt az új nemzetiségi törvényt megvizsgáljuk, érdemes kitérnünk az alkotmányos
szabályozás alakulására. Az 1989-es közjogi rendszerváltozással a módosított 1949. évi XX.
törvény újraszabályozta a hazai kisebbségi jogot, és teret engedett a további kodifikációnak és
a tényleges kisebbségi rendszerváltozásnak.54 Az Alkotmány az alapjogi fejezetben, valamint
a kisebbségi ombudsman intézményének létrehozásában szabályozta a kisebbségi jogokat,
valamint megjelölte, hogy a részletszabályokat (minősített többséget igénylő) törvény fogja
szabályozni.
A XII. (alapjogi) fejezetben található 68.§ a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok alkotmányos
deklarálását jelentette. Az 1989 előtti szöveghez képest fontos újdonságot az „államalkotó
tényezők” kifejezéssel hozott, amely az általános emberi jogok által nyújtott védelmen túl
elismerte egy „csak a kisebbségeket megillető státusz létezését”.55 A § rendelkezett a
kisebbségek közéletben való részvételéről, kulturális, anyanyelvi identitásuk megőrzésének
lehetőségéről, az anyanyelvű oktatásról, és a saját nyelven való névhasználatról, továbbá az
önkormányzatok létrehozásának lehetőségével megjelenítette az önigazgatáshoz való jogot.
Az Alaptörvény lényegében fenntartja a korábbi szabályozást, azonban a szükséges
fogalomtisztázást és pontosítást elvégzi. A Nemzeti Hitvallás említi először a nemzetiségeket,
amikor kijelenti, hogy „a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és
államalkotó tényezők”, valamint, hogy „a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját
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ápoljuk és megóvjuk.” Ezzel az alapvető értékek katalógusába emeli be a nemzetiségek
elismerését és védelmét.56
A Szabadság és felelősség fejezet XXIX. cikke tartalmazza a kisebbségekre vonatkozó
legrészletesebb alkotmányos szabályozást. Itt újdonságként került a szövegbe az önazonosság
szabad megvallásához és megőrzéséhez való jog [(1) bekezdés], kikerült viszont a „részesei a
nép hatalmának” fordulat, amely tulajdonképpen dogmatikai fordulatot nem jelent, hiszen a
hatályos szöveg úgy hangzik, hogy a „Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó
tényezők”. A cikk továbbra is garantálja a névhasználathoz, a kultúra ápolásához és az
anyanyelvű oktatáshoz való jogot, valamint – az önkormányzatokon keresztül – az
önigazgatás lehetőségét. Az Alaptörvény továbbra is az általános emberi és polgári jogokon
túlmutató sajátos nemzetiségi (kisebbségi) státuszt tart fent.
Az Alaptörvény fenntartja az ombudsmani kontrollt és az intézményvédelmi szabályozást.
Változást e tekintetben csupán az ombudsmani rendszer átalakítása jelenti: a 30. cikk (3)
bekezdése alapján az alapvető jogok biztosának helyettesei „a jövő nemzedékek érdekeinek,
valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el”.

3. A képviselet kérdése
A korábban sokat hivatkozott alkotmányos fiaskót,57 a kisebbségek parlamenti képviseletét is
új alapokra helyezi az Alaptörvény. „Az állam” című fejezet 2. cikk (2) bekezdése szerint „a
Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos
törvény szabályozza.” A törvényhozó hatalom még az ideiglenes Alkotmány 2010. májusi
módosításával (a kisebb parlament létrehozására irányuló szándék megfogalmazásakor) a
kisebbségi képviselet kérdésére is hangsúlyt helyezett. Ezt találjuk a 37/2010. (VI. 16.) OGY
határozatban, amely az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges
választójogi reform előkészítéséről szól. E határozat harmadik pontja szerint „Az
országgyűlési

képviselők

számának

csökkentéséhez

szükséges

választójogi

reform

előkészítése során figyelemmel kell lenni a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési
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képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló 20/2010. (II. 26.) OGY határozatban
foglalt elvekre és határidőkre is.”
A nemzetiségi választások szabályai immáron részét képezik az általános választójogi
szabályoknak. Így az eljárási kérdésekben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény, anyagi jogi kérdésekben pedig az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011.
évi CCIII. törvény tartalmaz szabályokat. Ez utóbbi törvény 9. §-a értelmében az országos
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat. A nemzetiségi lista állításához a
névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy
százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán –
amelyen legalább három jelöltnek kell szerepelnie – olyan választópolgár lehet jelölt, aki a
névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szerepel. Két vagy több országos
nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiségi listát.
A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi
szószóló képviseli az Országgyűlésben, aki a nemzetiségi listán, első helyen szereplő jelölt
lesz. A szószóló a kedvezményes mandátumszerzés mellett létrejövő intézmény, amely
biztosítja a listát állító nemzetiség számára egy fő parlamenti megbízatását. Megjegyzendő,
hogy ez a „nemzetiségi szószóló” csak nevében hasonló a korábbi kisebbségi jogi törvény
40.§-a szerinti „kisebbségek helyi szószólójával”.
A választási szabályok egyértelműen kizárják, hogy a nemzetiségi választópolgár egyszerre
szavazhasson pártlistára és nemzetiségének listájára. Nehéz kideríteni e szabályozás célját. A
törvény indokolását megnézve a válaszhoz nem jutunk közelebb. E paragrafushoz fűzött
indokolás szerint ugyanis “magyarországi lakóhellyel rendelkező, a névjegyzékben
nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár egyéni választókerületi jelöltön kívül
nemzetiségének listájára szavazhat; pártlistára csakis nemzetisége listájának hiányában
szavazhat. Határon túli nemzettársaink kizárólag pártlistára szavazhatnak.”58 A válaszhoz
akkor jutunk közelebb, ha az országgyűlési választások egységes szabályait, továbbá a 199
elosztható mandátum, azon belül is a 93 megszerezhető listás mandátum sorsát átfogóan
nézzük. Egyfelől érthető cél lehetett az, hogy a képviselők alkotmányos egyenjogúsága és
legitimációja biztosított legyen. Másfelől azonban e rendelkezés közvetlenül érinti az
egyenlőség elvét és a másik fontos választójogi alapelvet: az általánosság elvét.
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A törvény szövegéből az következik, hogy a jogalkotó szándéka lehetett az egyenlőség
elvének védelme, azaz annak biztosítása, hogy mindenki csak egy szavazattal rendelkezzen.
Ha ugyanis egy szavazópolgár, aki nemzetiséghez is tartozik, pártlistára is szavazhat,
valamint ugyanakkor az Országgyűlésbe saját nemzetiségi képviselőre is adhat le voksot,
máris ugyanazon választáson két szavazattal rendelkezne, amely jelentősen sértené a
választási alapelveket. Azonban a jelenlegi szabályozással felmerül az általánosság elvének
sérelme, hiszen így nem minden választópolgár részesül a teljes általános választójogból, azaz
az egyéni és listás szavazás aktív szavazati jogával. Ugyanis így csak a többségi lakosok
részesei az általános választójognak, míg a nemzetiséghez tartozó választópolgárok csak az
egyéni országgyűlési jelöltekre szavazhatnak, ha a saját nemzetiségi listájukra is szeretnének
szavazni. A szabályozásnak a következő általános választások előtti módosítása tehát már
most prognosztizálható.

4. A 2011. évi új nemzetiségi törvény
A nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a fenti logika szerint a negyedik
kisebbségi törvény Magyarországon. A törvényen érezhető a lefolytatott egyeztetésfolyamat a
jogalkotó és a nemzetiségek között, amelyet mindenképpen a jogszabály előnyeként kell
megemlíteni. Alátámasztja ezt az is, hogy 2012. májusi alkotmánybírósági beadványában az
ombudsman is inkább a „finomhangolást” végzi el, mintsem a koncepcionális elemeket
támadja.59 Másrészt a szaktárca a korábbi szabályozás tapasztalataiból is tanult, amely látszik
a régi és új rendelkezéseken is.
Az

első

újdonság

az

elnevezés,

amely egyrészt

visszatér

terminológiájához, másrészt, ahogy az irodalom ma is értelmezi,
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az

1868-as

törvény

a „nemzeti és etnikai”

jelzők használata szükségtelen, elegendő a „nemzeti kisebbség” vagy „nemzetiség”
használata. Ezzel tehát terminológiai tisztázás történt, a fogalmi duplikátum megszüntetése,
amely tartalmilag illeszkedik a korábbi gyakorlathoz.
A nemzetiségi törvény az Alaptörvény „nemzetiség” fogalmát definiálja első szakaszában. Az
1.§ a '93-as törvénnyel teljesen megegyező fogalmi elemeket használ: (i) évszázados
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honosság, (ii) népcsoport, (iii) számszerű kisebbség, (iv) a többségi lakosságtól nyelve,
kultúrája és hagyományai különböztetik meg, (v) kollektív önazonosság-tudatról tesznek
tanúbizonyságot, (vi) céljuk történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezése és
védelme.
A definíciók között újdonság a nemzetiséghez tartozó egyén fogalma, amely kodifikációjának
igazi okát az indokolás nem adja. Ismerve azt, hogy a magyar nemzetiségi jog tradicionálisan
elismeri a kollektív és egyéni jogokat, magunk tudunk következtetni e fogalom szerepére. A
'93-as törvény 1.§ (1) bekezdésével azonos szöveg itt találta meg a helyét, ugyanis míg a
„nemzetiség” definíciója a kollektív jegyeket tartalmazza, addig az új törvény 1.§ (2)
bekezdése az egyéni minőségre vonatkozik. E két típusú jog definíciójából továbbá
egyértelműen következik az, hogy míg a kollektív jogokat a társadalom egy csoportja
gyakorolhatja, addig az egyéni jogokat csak a társadalom tagjai, az egyének. Szűkíti mindkét
fogalom terjedelmét a „nemzetiséghez tartozás”, amely a tizenhárom közösség esetében ex
lege áll fent, az egyén esetében pedig az identitás kifejezésével nyílik meg.
Itt megjegyzendő, hogy a definíció nem tartalmazza a korábbi nemzetiségi törvény által is
alkalmazott kitételt, miszerint kisebbséghez tartozó egyén csak állampolgár lehet.
Álláspontom szerint ez hazánkban nem értelemzavaró, hiszen a kisebbségi lét per
definitionem állampolgársághoz kötött, mivel csak egy államon belül értelmezhető a többség
és a kisebbség viszonya. Azt tekinthetjük akár tradicionális közép-európai megközelítésnek is,
hogy a régióbeli államok kifejezetten az őshonos kisebbségeket ismerik el. Meg kell azonban
jegyezni, hogy például Nyugat-Európában a migráns kisebbségek problémáinak előtérbe
kerülésével az állampolgári státusz is háttérbe kerül. Az, hogy 2014-től nem magyar
állampolgár személy is nemzetiségi választójogot kap, egy szignifikáns változás, de nem
jelenti azt, hogy hazánk is a migráns kisebbségek elismerése felé haladna. Azt azonban
megállapíthatjuk, hogy az állampolgárság kérdése az új törvény egyik érzékeny pontja lehet.
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5. Nyelvi jogok
Az új törvény megbontja a korábbi kisebbségi jogok kissé didaktikus felsorolását, és a nyelvi
jogokat külön kiemeli. Ez az erős hangsúly nem véletlenül jelenik meg: hazánkban a
kisebbségek elsődlegesen nyelvi karakterrel rendelkeznek. Ehhez kapcsolódó régi-új vonás a
10-20%-os cenzus bevezetése. Láttuk, hogy ez a hazai szabályozástörténetben sem
egyedülálló, de ha kárpát-medencei kitekintést végzünk, minden szomszédos országban akár
50%-ig terjedő cenzust találunk.61 A normaszöveget és az indokolást egybevetve
megállapíthatjuk, hogy a kisebbségi jogok gyakorlásának jó részét a törvény a népszámlálási
adatokhoz (illetve a névjegyzékhez) köti. Ezt az indokolás azzal magyarázza, hogy valós adat
alapján legyen képes a rendszer garantálni a kisebbséghez tartozó egyén számára jogainak
gyakorlását (és az „etnobiznisz” kiiktatását). Véleményem szerint a törvény egyik fő
megmérettetését ez az elképzelés fogja okozni, hiszen a 10 éves periódusokhoz való igazodás
egyfelől rugalmatlan, ugyanakkor garantálja a folyamatos igazodást az újabb és újabb
népszámlálási adatokhoz, azaz csak hosszú távon progresszív. Ennek a törvény akkor felelne
meg, ha valóban csak keretszabályozást tartalmazna, amelyet a nemzetiségek a feltételek
fennállta esetén, a tényleges igényüknek megfelelően tudnának tartalommal kitölteni.
A nyelvhasználat területeit a törvény több területre bontja: (i) nemzetiségi önkormányzat
működésében használatos nyelv, (ii) hivatali nyelvhasználat, valamint (iii) közösségi
nyelvhasználat. Megjegyzendő, hogy a széles körű nyelvi jogosítványokat a 2014. évi
általános nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésének napján lépteti hatályba a törvény,
azaz kellő felkészülési időt tesz lehetővé, amely – ma már látjuk – nem elhanyagolandó
gesztus a jogalkotó részéről.
A helyi és a nemzetiségi önkormányzatok működésére vonatkozó nyelvhasználat a 5-6.§okban található. A törvény egyfelől a helyi önkormányzatokban a kisebbségi nyelv
használatáról rendelkezik a 20% feletti nemzetiségi arányban lakott településeken [5.§ (5)],
ahol a képviselő-testületi jegyzőkönyvek és határozatok nemzetiségi nyelvű megszövegezését
is kötelezővé teszi. Ez a korábbi szabályozás 30/F. § (1) bekezdésében jelent meg, amely
cenzus nélkül annyit mondott, hogy „a testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet a kisebbség nyelvén és magyar nyelven vagy kizárólag magyar nyelven kell
készíteni. (…)” E tekintetben egyetértek az ombudsmani indítványban foglaltakkal: bár a
valós helyzetet igyekezett kodifikálni a jogalkotó – t.i. szinte minden nemzetiség a magyar
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nyelvet használja jegyzőkönyvi nyelvül –, de ezzel a kettős jegyzőkönyvezési kényszerrel
szükségtelen és aránytalan korlátozást vezet be éppen a nyelvi jogok terén.62
A hivatali nyelvhasználat területét érinti a törvény, amikor a 10%-os cenzus esetén olyan
jogosultságokat

tesz

lehetővé

a

nemzetiségi

személyek

számára,

amelyekkel

az

önkormányzati közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést teszi lehetővé [6.§ (1)]. Ilyen
például a rendeletek anyanyelvű kihirdetése, vagy a nyomtatványok, feliratok, táblák
kétnyelvűsítése. A hivatali nyelvhasználat körébe tartozik az a korábbi törvény által is63
alkalmazott, állami és önkormányzati szervek számára előírt kötelezettség, miszerint azokon a
településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya eléri a
húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére a helyi
köztisztviselői és közalkalmazotti, valamint közjegyzői és bírósági végrehajtói állások
betöltése során – az általános szakmai követelmények megtartása mellett – biztosítani kell az
adott nemzetiség anyanyelvét is ismerő személy alkalmazását. [6.§ (2)]. Ez közép-európai
összehasonlításban is jelentős kisebbségi jogosítványként ismerhető el.
A hivatali nyelvhasználatot az 5.§ (2) bekezdése kitágítja és a korábbi törvény 51.§ (2)
bekezdéséhez hasonlóan keretszabállyá tágítja, amikor kimondja, hogy „a polgári és
büntetőeljárások során, valamint a közigazgatási eljárásokban az anyanyelv használatát a
vonatkozó eljárásjogi törvények biztosítják.” A közösségi nyelvhasználat színterei a média
(nemzetiségi és közszolgálati egyaránt), valamint az oktatás. Ezen jogosítványok különösen
az autonómiákban jelennek meg, amelyekre az alábbiakban külön pontban még kitérek.
A nyelvhasználat esetében az örmény és cigány kisebbség speciális helyzetét az oktatási
önigazgatás keretében úgy oldja fel a törvény, hogy mivel e két nemzetiség többnyire magyar
anyanyelvű, így esetükben a magyar nyelv is elismerést nyert oktatási-nevelési
intézményeikben. E szabályozás újdonság a ‟93-as törvény 42.§-ához képest. A nyelvjogi
rendelkezések elsősorban Magyarországnak a Nyelvi Chartában vállalt kötelezettségeinek
teljesítését célozza, így a törvény tartalmában is azokat a szabályozási területeket érinti,
amelyek az Európa Tanács egyezményében is hangsúlyt kapnak.64
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Magyarországon a nyelvi jogok terén megfigyelhető egy tradicionálisnak is nevezhető nagyvonalúság. Ezt
támasztja alá a XIX. és XX. század kisebbségi jogalkotása, de ez a Nyelvi Chartához való csatlakozásunk óta is
megfigyelhető hazánkban (lásd pl. eljárási törvények nyelvi szabályai).
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1993. évi LXXVII. tv. 54.§
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Lásd még: Kovács Péter: A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (aláírás után, ratifikáció
előtt…) Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1993.
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6. A kulturális autonómia és önkormányzatiság
A törvény nagy hangsúlyt helyez a kulturális autonómia fogalmára.65 Továbbra is elismeri a
kollektív jogokat, sőt az autonómiát is – helyesen – kollektív jogként definiálja. Ennek további
eleme a törvényben az oktatási-, a kulturális- és a médiaigazgatásban való bizonyos fokú
önrendelkezés. A törvényben található autonómia-fogalom vegyesen alkalmazza a területi- és
a személyi elvű autonómia jellemvonásait, hiszen szoros kapcsolatban áll a nemzetiségi
önkormányzatisággal. A magyarországi szórványban elhelyezkedő nemzetiségek jellemző
vonásait figyelembe véve azonban a személyi jelleg sokkal karakteresebb.
A nemzetiségi törvény szerinti autonómia azonosítása érdekében szükséges fajtájának
megállapítása. Általában az autonómia fajtáit tekintve beszélhetünk területi-, személyi-,
terjedelmét tekintve pedig kulturális és politikai autonómiáról.66 A nemzetiségi törvény 2.§
értelmező rendelkezéseinek 3. pontjában definiált autonómia tehát fajtáját tekintve személyi
autonómia, terjedelmét tekintve kulturális autonómia.
A személyi autonómia jellemző vonásait H.J. Heintze a következőképpen összegzi: a
személyi autonómia koncepciója az adott államon belüli meghatározott csoport tagjaira
vonatkozik, tekintet nélkül tartózkodási helyükre és tartalmazva a jogot a kisebbség vallási,
nyelvi és kulturális karakterének megőrzésére és fejlesztésére, a kisebbség által – a központi
hatalom beavatkozása nélkül – alkotott intézményeken keresztül.67 Személyi autonómiát
elsősorban etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi kisebbségeknek biztosítanak.68 Kovács Péter
három fő érvet sorakoztat föl a perszonális autonómia mellett:69 (i) egyszerűsíti a reá
vonatkozó

törvényhozási

szabályozás

elkészítését,

hiszen

létrehozhatók

a

helyi

,,miniautonómiák" a párducfoltos elrendezkedés mentén, mégis földrajzilag könnyebben
írhatók körül; (ii) a központi hatalommal szemben egy kompetens és legitim partner áll fel;
(iii) egyszerűsíti a választott országos testületnek a központi hatalommal szembeni pozícióját,
hiszen mindkettő ,,országos hatáskörű”.
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Ebben hasonlít az új törvény a horvát nemzetiségi törvényre.
Gerencsér Balázs – Juhász Albin: A kisebbségi autonómia (működő modellek, magyar elképzelések).
Budapest, 2001. http://hhrf.org/autonomia 18.
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Hans-Joachim Heintze: Autonomy and Protection of Minorities under International Law. In: Günther Bachter
(ed): Federalism against Ethnicity?, Verlag Rüegger, Zürich, 1997, 88.
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Ruth Lapidoth: Autonomy – Flexible solutions to ethnic conflicts, US. Institute of Peace Press, Washington
DC., 1997, 37.
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Kovács Péter: Nemzetközi Jog és kisebbségvédelem, Budapest, Osiris, 1996, 184., valamint Kovács Péter: Az
autonómia a nemzetközi jogban. Magyarország 2000 konferencia, Budapest, 1997.
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A kulturális autonómia jellege – megkülönböztetve a politikai autonómiától – kifejezetten a
kulturális jogokra és az identitás megőrzését szolgáló hatáskörökre koncentrál. Ha a Nektv.
korábbi rendelkezéseit nézzük, a nemzetiségi oktatást és médiaszolgáltatást, valamint a
művelődési és kulturális jogokat törvény biztosította. A nemzetiségi törvény tehát nem
tartalmában, hanem minőségében változtat a korábbi szabályozáson. Azáltal, hogy a korábbi
de facto kulturális önrendelkezést kulturális autonómiaként nevesíti a törvény, az önállóságot
hangsúlyozza. Ezzel tartalmilag az állam decentralizál és a kulturális igazgatásba külső
szervek bevonását teszi lehetővé, és vállalja, hogy például pénzügyi-elszámolási és
akkreditációs feltételeken túl nem terjeszkedik.
Az intézményi és bizonyos tekintetben hatásköri decentralizáció egyebekben a nagy
tendenciákkal ellentétes irányú: 2010-től ugyanis mind az államigazgatás reformja, mind a
2011. év végén megvalósult megyei konszolidáció éppen egy erős centralizációs trendet
mutat. E tekintetben viszont éppen a kisebbségek védelmét szolgálja, hogy az állam vállalja
az autonómia fogalmával járó önrendelkezés és decentralizáció garantálását.
Röviden érdemes áttekintetni a nemzetiségi törvényben rögzített autonómia-elemeket. Az
ötödik fejezet első címe alatt az oktatási jogokat rögzíti a törvény. A Nektv. 42.§-ával
egyezően megállapítja, hogy az oktatásban milyen nyelvek minősülhetnek nemzetiségi
nyelvnek. Az oktatási jogok a XX. század első felében létrehozott modellekhez 70 továbbra is
igazodnak az új törvényben is. Ezeket a modelleket a kisebbségi oktatás tárgykörét
szabályozó 110 478-VIII. a. számú vallási és közoktatásügyi miniszteri rendelet szabályozta
először. E jogszabály az elemi iskolákban a következő választási lehetőségeket ajánlotta a
nemzetiségi diákoknak: az A) típusú iskolákban az érintett nemzetiség nyelvén történik a
tanítás, a magyar nyelv pedig kötelező tantárgy; a B) típusú iskolákban fele-fele arányban
tanítanak magyarul és a nemzetiségi nyelven; a C) típusú iskolákban pedig magyar nyelven
folyik az oktatás, de a kisebbség nyelve kötelező tantárgy. A második világháborút követő
időkben e három szintet kissé átalakítva alkalmazták: 1945-ben a háromfokozatú rendszert
kétfokozatúra (A, C) változtatták, majd 1960-ban kedvezőtlen fordulattal tovább alakították a
kisebbségi iskolarendszert, immáron B és C típusúra.
A nemzetiségi törvény 22.§ (3) bekezdése szerint három formában lehet nemzetiségi nyelvű
oktatást megszervezni: anyanyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, és nemzetiségi
70

Balogh Sándor (főszerk.): A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés
történetének jogforrásai 1848-1993, Napvilág, Budapest, 2002, 9.
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nyelvoktató vagy roma nemzetiségi köznevelésként. A törvény szerint a roma nemzetiségi
nevelés, nevelés-oktatás folyhat kizárólag magyar nyelven, de a szülők igényei alapján
romani, illetve beás nyelveken is. Ebből látható, hogy ha a fent említett modelleket tekintjük,
akkor A, B és C típusokat is megtaláljuk a nemzetiségi törvényben. Az iskola és a nemzetiségi
nevelés választását a törvény a nemzetiséghez tartozó gyermek szülője vagy gyámja (a
továbbiakban együtt: szülő) döntésétől teszi függővé.
A kulturális önigazgatás állami és önkormányzati feladatok további decentralizációját jelenti.
Ez jelenti egyrészt, hogy a nemzetiségi önkormányzat (i) ellátja az állam vagy az
önkormányzat helyett az ide tartozó ágazati feladatokat, vagy (ii) véleményezési, egyetértési
jogot biztosít e tárgykörben (35.§). Az autonómia tekintetében itt a törvény részletesen a
nemzetiségi

önkormányzat

által

fenntartott

vagy

átvett

intézményekre

vonatkozó

rendelkezéseket tartalmazza.
A médiatartalom-szolgáltatással összefüggő jogok egyrészt kapcsolódnak a nyelvi jogok
korábban említett pontjához, másrészt a médiajoghoz. A nemzetiségek számára e körben
biztosított jog (i) az anyanyelvükön való információszerzés biztosítása, (ii) a közszolgálati
médiaszolgáltatás nemzetiségi műsorai, valamint (iii) a közösségi tömegtájékoztatási
eszközökhöz való hozzáférés és azok működtetése a nemzetiség által.
Az autonómia fogalma nem azonos a nemzetiségi önkormányzat intézményével. Míg az
előbbi a kisebbségi jogok gyakorlásának formáját és keretét adja, ez utóbbi inkább
érdekérvényesítési fórum és adminisztratív eszköz, amely például a fent említett
intézményfenntartáshoz szorosan kapcsolódik. A nemzetiségi önkormányzat nem igazi
helyhatóság és valódi közhatalmat nem gyakorol. Mégis az egyszerű végrehajtó és
„pénzosztó” szereptől jóval több az a képviseleti és autonómiaigazgató modell, amelyet a
törvény ruház rájuk. E tekintetben is sajátos önkormányzati formának tekinthetők. Azt is
mondhatjuk, hogy a nemzetiségi önkormányzat a kulturális autonómia megvalósulását segíti
elő. Látható ez abból is, hogy a törvény 115.§-a a következő kötelező feladatokat írja elő a
nemzetiségi önkormányzat számára: (i) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye
fenntartásával kapcsolatos feladatellátás, (ii) a saját kezdeményezésére más önkormányzat
által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával
kapcsolatos feladatellátást, (iii) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos
feladatok ellátása, (iv) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének
megteremtésével

kapcsolatos

feladatok

ellátása,
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különösen

tekintettel

a

helyi

önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira, (v) a
nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy
más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a
nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési
jogok gyakorlása, (vi) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében
a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő
támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel,
szerveződéseivel, helyi egyházi szervezetekkel, (vii) a nemzetiségi önkormányzat
illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése
érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, (viii) közreműködés a fejlesztési tervek
előkészítésében, (ix) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények
felmérése.
A nemzetiségi törvény túlnyomó részét a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó
szabályozás teszi ki. Ennek keretében a képviselő megválasztásától a nemzetiségi
önkormányzat szervein keresztül a gazdálkodásig mindent részletesen szabályoz.

7. Mérleg
Annak ellenére, hogy eddig a nemzetiségi törvényt vizsgáltuk, fontos látni, hogy a
nemzetiségi jog hazánkban nem egy kódexen alapul, hanem több törvény hálózata. Ezeknek
mintegy összekapcsolója a nemzetiségekről szóló sarkalatos törvény. Az elmúlt közel két
évben, amikor a nemzetiségekre vonatkozó joganyag teljesen megújult, ezt a nagy és
szövevényes törvényhálózatot jelentős számú módosítás érte. Alapvetően elmondható, hogy a
koherencia fennmaradt a különböző jogterületek szabályozása között (pl. civil – egyházi –
nemzetiségi szabályozás), azonban a módosítások száma és esetlegessége szinte teljesen
átláthatatlanná teszi a rendszert.
A jövőre nézve talán a legfontosabb kívánságunk az lehet, hogy az egyébként is roppant nagy
nemzetiségi szabálytömeg módosításait fogja vissza a jogalkotó – a kétharmados, azaz
alkotmányozó erejű felhatalmazottsággal rendelkező Országgyűlés – azáltal, hogy a már
meglévő rendszer erősebb monitorozását alakítsa ki. Ezt koordinált módon és kellően széles
körben látom indokoltnak megszervezni, amelyben helyet kapnak a nemzetiségi
önkormányzatok, az ombudsman, az egyházak és további civil és tudományos szereplők,
akiknek tapasztalataik vannak a nemzetiségi életről hazánkban. A módszeresen – akár
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tematikusan – összegyűjtött tapasztalatokból pedig már elő lehet állítani a kormányzat és az
Országgyűlés részére a módosítások alapjául szolgáló kodifikációs impulzusokat. Ez a pont
azonban már a nemzetiségi jogot összeköti a kormányzati koordinációval és a
kodifikációelmélettel…
(2014.10.15.)
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DR. WETZEL TAMÁS - DR. BODNÁR GERGELY:

Az állampolgárságról és az egyszerűsített
honosításról
1. Az állampolgárságról általában
Az állampolgárság az állam és személy közötti legszorosabb kapcsolat, ezzel egyidejűleg a
legszélesebb jogok és kötelezettségek az állampolgársághoz kötődnek. Az állampolgárság
tehát nem más, mint olyan jogviszony, amelyben az állam a legszélesebb körű jogokat
biztosítja és a legtöbb kötelezettséget várja el.
Az állam és a természetes személyek közötti közjogi kötelék ismérveit a jogokat garantáló és
a kötelezettségeket előíró belső jogrendszer tartalmazza. Az állampolgársághoz kapcsolódó
jogokat és kötelezettségeket az adott állam önállóan határozza meg, így annak definiálása is a
szuverenitás ismérve, hogy kiket tekint a jogrend saját állampolgárának. Az állampolgárságra
vonatkozó szabályrendszer külső elfogadhatósága azonban attól függ, hogy a belső normák
összhangban állnak-e a nemzetközi egyezményekkel, a nemzetközi szokásjoggal és a
tárgykörre vonatkozó általánosan elismert jogelvekkel.
A magyar állampolgársági jog kereteit először az 1879. évi L. törvénycikk szabályozta,
amelyet később az 1948. évi LX. törvény, majd az 1957. évi V. törvény váltott fel. Ezeknek a
jogszabályoknak nemcsak jogtörténeti jelentőségük van, hiszen az egyes állampolgárságszerzési és -vesztési jogi helyzetek miatt a mai napig alkalmaznia kell ezt a jogalkalmazónak
az állampolgárság fennállásának vizsgálatakor. Az állampolgársági jog hatályos szabályait az
Alaptörvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban:
Áptv.), valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Áptvvhr.) foglalják össze. A
magyar szabályozás egyaránt rendelkezik az állampolgárság keletkezésének, megszerzésének,
megszűnésének és megszüntetésének anyagi jogi és eljárásjogi feltételeiről.
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2. Az állampolgárság létrejötte
Az Áptv. alapelvei között szabályozza, hogy a magyar állampolgárság keletkezésének egyes
típusai között nem tehető különbség. Ez azzal a következménnyel is jár, hogy az
állampolgársághoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket minden esetben ugyanolyan
módon szükséges értelmezni. Megállapítható tehát, hogy az állampolgársági státusz
keletkezésének vagy megszerzésének formája semmilyen módon nem befolyásolja az
állampolgársági jogviszony tartalmát.
Az állampolgárság létrejöttének anyagi jogi szabályai között meg kell különböztetnünk az
állampolgárság keletkezését és annak megszerzését. A kettő közötti különbség abban áll, hogy
míg a keletkezés alanyi jogon létesíti az állampolgárságot, addig a megszerzés folyamatában
minden esetben megtalálható a döntéshozó diszkrecionális jogköre.

2.1.

Születés

A különböző jogrendszerek legelfogadottabb állampolgárság-szerzési eszköze a születés.
Ezen belül szükséges megkülönböztetni a ius sanguinis és a ius soli elveket, amelyek
mindegyike megtalálható a magyar szabályozásban is. A ius sanguinis elv például az európai
országokra jellemző, míg ius solira elsősorban a tengerentúli, hagyományosan sok
bevándorlót befogadó államokban találhatunk példákat. Természetesen kizárólagosan egyik
elv sem létezik; valamilyen módon a másik elv kisegítő jelleggel minden állampolgársági
szabályozásban megjelenik.
A ius sanguinis, vagyis vérségi elv az állampolgárság keletkezését a leszármazásra alapítja. A
magyar jogi környezet a vérségi elv primátusát biztosítja azáltal is, hogy az Alaptörvény G)
cikk (1) bekezdése önállóan kimondja, miszerint „születésével a magyar állampolgár
gyermeke magyar állampolgár”. A vérségi elv egyébként nem tesz különbséget aközött, hogy
melyik szülőtől származtatódik az állampolgárság; mindkét szülő jogán örökölhető a státusz.
Természetesen nem csupán az Alaptörvény szintjén van lehetőség a magyar állampolgárság
keletkezésének vagy megszerzésének anyagi jogi szabályait megállapítani, hanem ún.
sarkalatos törvényben is.
A ius sanguinis elve mellett – mintegy kisegítő, kiegészítő szabályként – az Áptv. alkalmazza
a ius soli elvét is annak érdekében, hogy a bizonytalan leszármazási háttérrel rendelkező
gyermekek, valamint az olyan szülőktől származó gyermekek számára, akik hontalan
szüleiktől semmilyen állampolgárságot nem kapnának, megoldást biztosítson. A hontalanság
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elkerülése érdekében vállalt nemzetközi kötelezettségvállalás alapján a hazai szabályozás
lehetőséget szolgáltat arra, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező hontalan,
Magyarország területén született gyermeke magyar állampolgárrá váljon. A területi elv
alkalmazásának másik – szintén nemzetközi jogi kötelezettségből adódó – esete, amikor az
ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermek vonatkozásában keletkezik a
magyar állampolgárság. Ez utóbbi esetben valójában a szülők kiléte ismeretének hiányában
lehetetlen lenne megállapítani az állampolgárságot.
A születéssel keletkezett állampolgárság vonatkozásában szükséges kiemelni, hogy a
házassági kötelék fennállása esetében bármelyik szülő magyar állampolgársága alapot teremt
a gyermek állampolgárságának keletkezéséhez. Abban az esetben viszont, ha a házassági
kötelék hiányzik, egyéb igazgatási, vagy bírói aktusra is szükség lehet annak érdekében, hogy
ne csak az anya állampolgársági státuszát örökölje a gyermek.

2.2.

Családjogi tények

A Központi Statisztikai Hivatal éves születési statisztikái alapján megállapítható, hogy a
2000-es évek elejétől az élve született gyermekek 30-40 százaléka házassági köteléken kívül
jött világra. Ezen gyermekek esetében az apai jogállás betöltése az ún. apasági vélelmi
rendszer

segítségével

történhet

meg,

amely

egyidejűleg

biztosíthatja

a

magyar

állampolgárságot a gyermek részére.
Az Áptv. alapján a nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a
születés napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha magyar állampolgár és a gyermek közötti
leszármazáson alapuló egyenes ági rokoni kapcsolat a gyermek születését követően jön létre
(teljes hatályú apai elismerés, reprodukciós eljárás, apaság és anyaság bírói megállapítása).

2.3.

Honosítás

A magyar állampolgárság megszerzésének legnagyobb számban előforduló formája a
honosítás, amely a törvényi feltételeknek megfelelő személyek kérelme alapján lefolytatandó
eljárás végén eredményezi az állampolgárság megszerzését. Az állampolgárság főszabály
szerint az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételével jön létre.
A honosítás anyagi jogi feltételeit differenciálhatjuk aszerint, hogy szükséges-e hozzá
magyarországi lakóhely, vagy sem, illetve amennyiben szükséges, milyen időtartam elegendő
a pozitív döntés megalapozásához.
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a) A magyarországi lakóhelyre alapozott honosítás legszigorúbb tartózkodási
időintervalluma nyolc év. Ehhez képest fogalmaz meg az Áptv. kedvezményes, ötéves
magyarországi helyben lakást azon kérelmezők részére, akik Magyarország területén
születtek, kiskorúságuk idején létesítettek magyarországi lakóhelyet vagy hontalanok. A
rendelkezés azt hivatott biztosítani, hogy a kiskorúak esetében a várakozási idő ne
teremtsen méltánytalan helyzetet, valamint nemzetközi kötelezettségeink alapján a
hontalanok privilegizált elbírálás alá essenek.
A tartózkodási idő legrövidebb törvényi tartama három év, amely az alábbi személyi
kört illeti meg: akik magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban
élnek, vagy házasságuk a házastárs halálával szűnt meg, akiknek kiskorú gyermeke
magyar állampolgár, akiket magyar állampolgár fogadott örökbe, vagy magyar hatóság
menekültként ismert el.
A szabályozás célja egyrészről a családegyesítés előmozdítása, valamint szintén
nemzetközi kötelezettség alapján a nemzetközi védelemben részesülők támogatása.
Az Áptv.-ben meghatározott időtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytől kiskorú
tekintetében el lehet tekinteni, ha honosítását a szülőjével együtt kéri, vagy szülője a
magyar állampolgárságot megszerezte.
A 2010-ig hagyományosnak tekinthető magyarországi tartózkodási feltétel mellett a
kérelmezőnek büntetlen előéletűnek kell lennie és a kérelem elbírálásakor ellene magyar
bíróság előtt büntetőeljárás nem lehet folyamatban. A büntetőjogi akadályok mellett
további feltétel, hogy a kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és
nemzetbiztonságát nem sértheti.
A honosítás következő törvényi feltétele a megélhetés biztosítottsága a kérelmező
vonatkozásában. A leendő magyar állampolgárnak megfelelő jövedelemmel kell
rendelkeznie

ahhoz,

hogy szükségleteit

kielégítse,

valamint

lakhatásának

is

biztosítottnak kell lennie.
Mintegy utolsó anyagi jogi feltételként, a leendő magyar állampolgárnak igazolnia kell,
hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez
alól a törvény alapján mentesül. Az alkotmányos alapismeretek vizsgán számot kell
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adnia a vizsgázónak Magyarország történelmével, kultúrájával, jogi és társadalmi
berendezkedésével, valamint közigazgatásával kapcsolatos ismereteiről.
b) Az Áptv. 2011. január 1-től alkalmazandó módosítása szakít a Magyarországon
történő lakáshoz kötött állampolgárság-szerzés kötelezettségével, megteremtve ezáltal a
szülőföldön maradás lehetőségét, amely régi vágya volt a határon túli magyar
közösségeknek. Az állampolgársági törvény korábban is adott kedvezményeket a
határon túliaknak – így például egy év volt a kötelező várakozási idő, illetve
visszahonosítás esetében egyáltalán nem volt szükség erre –, azonban az általános
jogszabályi környezet, azaz az előzetes letelepedés és a biztosított magyarországi
lakhatás és megélhetés továbbra is követelmény volt.
Az

egyszerűsített

honosítás

segítségével

mindenki

megszerezheti

a

magyar

állampolgárságot, aki, vagy akinek felmenője volt magyar állampolgár és ő maga
beszéli a magyar nyelvet, tehát nincs szükség előzetesen magyarországi lakóhely
létesítésére és az alkotmányos alapismeretek vizsga letételére sem.
2013. március 1-től bizonyos feltételek (legalább 10 éves házasság vagy legalább 5 éves
házasság és egy közös gyermek) megléte esetén a magyar állampolgárságú felmenőkkel
nem

rendelkező

állampolgárságot,

házastárs

is

amennyiben

kérelmezheti
beszéli

a

egyszerűsített

magyar

nyelvet.

módon

a

magyar

Természetesen

az

egyszerűsített honosítás esetén is büntetlen előéletűnek kell lennie a kérelmezőnek és a
kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nem lehet folyamatban,
valamint honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sértheti.
A fentiekben bemutatott anyagi jogi szabályok teljesítése alól egyedi esetben felmentés
adható. A felmentés azonban nem alkalmazható a büntetlen előéletre, valamint a
közrendi és a nemzetbiztonsági követelmények vonatkozásában. A felmentés
érvényesítése során az állampolgársági ügyekért felelős miniszter előterjesztésében
konkrét javaslatot tesz a köztársasági elnök részére kivételes döntésre, amennyiben a
kérelmező honosításához Magyarországnak fontos érdeke fűződik (például neves
sportolók, művészek, üzletemberek esetében).
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2.4.

Visszahonosítás

A visszahonosítás jogintézményével azok a kérelmezők élhetnek, akik korábban rendelkeztek
már magyar állampolgársággal, de az valamilyen okból megszűnt. Esetükben az ún.
egyszerűsített honosítási eljáráshoz hasonlóan nem követelmény a meghatározott idejű
Magyarországon történő lakás, azonban nyelvtudásukat alkotmányos alapismeretek vizsga
nélkül bizonyíthatják. Ezen kérelmezőknél is kötelező feltétel a büntetlen előélet, valamint az,
hogy a kérelem elbírálásakor ellenük magyar bíróság előtt büntetőeljárás nem lehet
folyamatban. Emellett további feltétel, hogy a kérelmező honosítása Magyarország
közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sértheti.

2.5.

Nyilatkozat

A nyilatkozattal történő állampolgárság-keletkeztetés jellemzője, hogy a törvényi feltételek
fennállása esetében nincs mérlegelési jogköre az elbírálónak, így a születéshez és a családjogi
tényekhez hasonlóan alanyi jogon jön létre az állampolgársági státusz. A jogintézmény
alapvetően a korábbi állampolgársági jogrend hiányosságait, negatív következményeit vagy
történelmi igazságtalanságokat hivatott orvosolni. A nyilatkozat kedvezményes lehetőséget
teremt azok részére is, akiket korábban megfosztottak magyar állampolgárságuktól vagy a ius
sanguinis a patre, vagyis csak az apától származtatható magyar állampolgárság elve alapján
nem örökölhették a státuszt.
A nyilatkozattétel lehetősége az alábbi személyi kör számára nyitott:
a) akit a külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való
megfosztásáról szóló 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar
állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló
1957. évi V. törvény alapján magyar állampolgárságától megfosztottak, továbbá az,
aki a 7970/1946. ME rendelet, a 10.515/1947. Korm. rendelet, a 12.200/1947. Korm.
rendelet alapján veszítette el magyar állampolgárságát, valamint az, akinek magyar
állampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. napja között elbocsátással
szűnt meg. A rendelkezés célja a korábbi jogfosztó szabályozás reparációjának
végrehajtása.
b) aki Magyarország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi
állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve,
hogy a születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek és a nyilatkozat
megtételét közvetlenül megelőzően legalább öt éve Magyarország területén lakik;

64

A területi elvre alapozó országok állampolgárainak Magyarországon született
gyermekei a korábbi magyar szabályozás alapján nem szerezhettek státuszt, azonban a
hatályos szabályozás értelmében az érintett 19. életévének betöltéséig nyilatkozhat
abbéli szándékáról, hogy magyar állampolgár kíván lenni.
c) aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1. előtt
született és születésével nem vált magyar állampolgárrá. Az 1957. szeptember 30-ig
hatályos magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény alapján a gyermek
csupán az apa jogán szerzett magyar állampolgárságot. Tekintettel arra, hogy a
későbbi szabályozás ezen elvvel szakított, racionális módon teremti meg a hatályos
szabályozás a nyilatkozattal történő státuszszerzést.

3. Az állampolgárság igazolása
A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése, mint jogi aktus azzal a
következménnyel is jár, hogy az államnak biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a magyar
állampolgár valamilyen formában igazolni is tudja státuszát. Az állam ezen kötelezettségének
elsősorban okmánykiadási tevékenységével tesz eleget. A hazai szabályozás az érvényes
magyar személyazonosító igazolványt, az érvényes magyar útlevelet, az érvényes
állampolgársági bizonyítványt és – ellenkező bizonyításig – a honosítási okiratot ruházza fel
állampolgárságot bizonyító erővel. Kisegítő szabályként jelenik meg az előző okmányok
hiánya esetében az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának
lejárta miatt – az érvénytelen magyar útlevél felhasználhatósága is, amely tehát csak abban az
esetben igazolhatja a magyar állampolgárságot, ha más érvényes okmánnyal a magyar
állampolgár nem rendelkezik.
Amíg a személyazonosító igazolványnak és az útlevélnek más funkciót is tulajdonít a hazai
szabályozás, addig az érintett kérelmére kiállított állampolgársági bizonyítvány „csupán” a
magyar

állampolgárság

fennállását,

megszűnését,

illetve

azt

bizonyítja,

hogy

a

bizonyítványban megjelölt személy nem magyar állampolgár.
Az előzőekben felsorolt okmányok mellett a központi elektronikus nyilvántartás, a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás is igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar
állampolgárságát.
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A fenti lehetőségeken túl az igazságszolgáltatási, a bűnüldöző, az idegenrendészeti, a
nemzetbiztonsági, a katonai igazgatási szervek, a jegyző (főjegyző), a közjegyző, valamint a
konzuli és a külföldi hatóság, továbbá más hatóság, illetve állami szerv megkeresésére az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv megállapítja az ügyfél magyar állampolgárságának
fennállását, megszűnését vagy azt, hogy az ügyfél nem magyar állampolgár.

4. Az állampolgárság megszűnése
Az állampolgárság létrejöttének negatív dimenziójaként definiálható megszűnés magyar jogi
intézményeit a lemondás és a visszavonás képviseli. Amíg a lemondás az egyén
kezdeményezésén alapul, addig a visszavonás mögött minden esetben megjelenik az állami
reakció.

4.1.

A lemondás

Az alapjogi keretek alapján nincs jogi akadálya annak, hogy egy személy szabad
elhatározásából a magyar állampolgárságáról lemondjon. Az Áptv. alapelvként deklarálja az
állampolgárság megváltoztatásához fűződő jog önkényes korlátozásának tilalmát. Ez
egyrészről jelenti egy másik állam állampolgársága kérelmezésének és megszerzésének
szabadságát, illetve a magyar állampolgárságról történő lemondás lehetőségét is.

Jelen

esetben az önkéntességet szükséges hangsúlyozni, amely mindenféle állami vagy egyéb
kényszer befolyása nélkül kialakított döntésen alapul. A lemondásnak egyébiránt két törvényi
feltétele van az Áptv.-ben:
-

Egyrészről az állampolgárságról történő lemondás nem eredményezhet hontalanságot,
ezért csak abban az esetben hatályosulhat, ha a nyilatkozatot tevő rendelkezik egy
másik állampolgársággal, vagy legalább valószínűsíti annak megszerzését.

-

Másrészről a nyilatkozatot tevő személynek nem lehet magyarországi lakó- vagy
tartózkodási helye. Garanciális szabályként az Áptv. biztosítja annak lehetőséget, hogy
ha a lemondást követően mégsem szerezne külföldi állampolgárságot az érintett, akkor
három éven belül visszaállíthassa magyar állampolgárságát.
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4.2.

A visszavonás

A lemondással ellentétben a visszavonás minden esetben állami kezdeményezésre indul,
amelynek alapja a korábbi állampolgársági eljárás során tanúsított magatartás.
Ennek elvi lehetőségét és korlátait egyébként az Alaptörvény G) cikk (3) bekezdése teremti
meg, amely szerint senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar
állampolgárságától megfosztani. Az Alaptörvény alapján tehát csak az állampolgárság
megszerzésekor tanúsított magatartás szolgálhat alapul az állampolgárság visszavonására, az
állampolgárság megszerzését követően elkövetett cselekmények nem.
Az Áptv. értelmében a magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki azt a
jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy
tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.
Az időmúlást figyelembe veendő, mintegy kegyelmi szabályként az Áptv. rögzíti, hogy nincs
helye a visszavonásnak a magyar állampolgárság megszerzésétől számított tíz év elteltével.

5. Állampolgársági eljárási szabályok
Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az
állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása
iránti kérelmet, tehát együttesen az állampolgársági kérelmeket a járási hivatalhoz, a
kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodájához, a magyar konzuli tisztviselőhöz,
illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz lehet benyújtani.
Az állampolgársági kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell a születési anyakönyvi
kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá az állampolgársági kérelem
elbírálásához szükséges feltételek fennállását igazoló okiratokat. Ha az állampolgársági
kérelem elbírálásához olyan adat szükséges, amely más magyar hatóság nyilvántartásából
vagy irataiból ismerhető meg, és ezeket a kérelmező nem igazolja, ezek beszerzéséről az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv gondoskodik.
Az állampolgársági kérelemhez a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy
viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek kormányrendelet szerinti elháríthatatlan
akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar
nyelvű fordítással ellátva kell csatolni.
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Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a
kérelmező nem csatolta, az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hiány pótlására határidő
tűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a kérelmezőt
felhívhatja. Okirat hiánya esetén a beszerzéséhez szükséges időtartam figyelembevételével
megállapított határidőt kell kitűzni.
Az állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan
cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján terjesztheti elő.
A honosítási és visszahonosítási kérelem, valamint a lemondási nyilatkozat benyújtásakor a
korlátozottan cselekvőképes személyt is meg kell hallgatni. Kiskorú személy magyar
állampolgárság

megszerzésére

irányuló

nyilatkozatához

és

kérelméhez,

magyar

állampolgárságról való lemondásához – ha elháríthatatlan akadálya nincs – mindkét szülő
hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell.
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hatvan napon belül jár el az állampolgárságmegállapítási, lemondási és nyilatkozattételi ügyekben, míg a honosítási és visszahonosítási
ügyekben 3 hónapon belül. A határidő a nyilatkozatnak, a kérelemnek, illetve a
megkeresésnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz érkezése napján kezdődik,
amely indokolt esetben meghosszabbítható.
Ezekbe a határidőkbe azonban nem számít be:
- a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama, valamint
- az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz
vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.
A honosítási és visszahonosítási, a lemondási, a nyilatkozattételi, valamint az állampolgárságvisszavonási eljárásban a köztársasági elnök dönt, míg az állampolgárság-megállapítási
eljárásban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állítja ki az állampolgársági
bizonyítványt. Az előbbi esetekben a Hivatal az illetékes miniszteren keresztül juttatja el a
kérelmet a köztársasági elnökhöz. Amennyiben a köztársasági elnök úgy dönt, hogy
jóváhagyja, és ezért aláírja a kérelmet, ezt követően a miniszter ellenjegyzi az okiratokat,
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ezzel átvállalva a felelősséget. Ezután lehet eljuttatni az okiratokat az ügyfélnek vagy
honosítás és visszahonosítás esetén az eskütétel helyszínére (a polgármesteri hivatalba vagy a
külképviseletre).
A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő harminc napon belül
értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és
helyéről. Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől
számított egy éven belül, a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási
határozat hatályát veszti.

6. Névhasználat
Az állampolgársági eljárásokban az ügyfelek természetes igénye, hogy a magyar hatóságok
előtt nevük magyar(os) megfelelőjével szerepeljenek és születési helyüket magyarul
használhassák. Ennek megfelelően az Áptv. lehetőséget ad a honosítási eljárás keretében a
névmódosításra, amellyel körülbelül a kérelmezők fele él is. A honosítást kérő tehát kérheti
- hogy saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevét viselhesse,
- többtagú születési családi nevéből egy vagy több tag, valamint születési és házassági
nevéből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,
- utónevének magyar megfelelőjét,
- házastársa vagy annak felmenője, illetve – özvegy, elvált családi állapot esetén – volt
házastársa vagy annak felmenője egykori magyar születési családi nevének viselését.
A honosítást kérő külföldi a névmódosítás során szintén kérheti elhalt anyja nevének magyar
nyelven való feltüntetését, ha az anya nevét hivatalos okiratban magyar nyelven korábban
feltüntették.
Ha a külföldi helységnek volt hivatalos magyar elnevezése, a honosítási vagy visszahonosítási
eljárás során a külföldi helységnek az egykori hivatalos magyar elnevezését kell használni.
Főszabály szerint a honosítási okiratra kizárólag a magyar hivatalos verzió kerül, a honosítást
vagy visszahonosítást kérő azonban kérelmezheti, hogy ebben az esetben a külföldi
helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett a külföldi helységnek az adott
országban használatos hivatalos elnevezését járulékosan (zárójelben) tüntessék fel.

69

II.

Kisebbségvédelem a
gyakorlatban
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ZSIGMOND JÓZSEF:

Jogvédelem Háromszéken
Mikó Imre jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi polihisztor nevét viseli a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség által 2012-ben elindított kisebbségi vonatkozású jogvédelmi
szolgálat. Kelemen Hunor szövetségi elnök 2013. február 4-én Kolozsváron jelentette be,
hogy a szolgálat felállításával eligazítást és védelmet kívánnak biztosítani minden olyan
romániai magyar természetes és jogi személynek, intézménynek, akiket a nemzetiségük miatt
ért hátrányos megkülönböztetés.
Az elmúlt több mint két évtizedben az RMDSZ számos kisebbségi vonatkozású jogot tudott
kiharcolni, törvénybe foglalni, amelyek alkalmazása során azonban – legalábbis bizonyos
esetekben – továbbra is fennakadások figyelhetők meg. A Mikó Imre Kisebbségi Jogvédelmi
Szolgálat célja ezen visszaélésekről való tájákozódás, az érintettek számára eligazítás, illetve
− a lehetőségek függvényében − jogorvoslat biztosítása.
Az elmúlt időszakban jelzések érkeztek a nemzeti szimbólumaink használatának
korlátozásáról, az anyanyelvű oktatáshoz való hozzáférés megakadályozásáról, kétnyelvű
táblák lefestéséről, vagy akár az állami intézményekben a 20%-os szabályozás által biztosított
kétnyelvűség mellőzéséről.
Románia több nemzetközi egyezményben is vállalta a kisebbségi nyelvhasználatot, mégis a
legfontosabb törvényi szabályozásnak a 2001 évi. 215. számú közigazgatási törvényt
tekintjük, amely részletesen rendelkezik a közigazgatásban alkalmazandó kétnyelvűségről.
Kovászna megyében 21 olyan közintézmény van, amelyben a kisebbségi lakosság lélekszáma
meghaladja a 20 százalékot, ezért szóban és írásban is kötelező a kétnyelvűség. Sajnos ezt
nem minden esetben tartják be az intézmények, éppen ezért évente kiadványban mérjük fel a
kétnyelvűséget. Nagyon sok rendellenességet találtunk, csupán egyetlen intézményben
teljesült minden tekintetben a kétnyelvűség. Az alábbi táblázat kitűnően reprezentálja a 2013as állapotot. Idei kiadványunk még készülőben van, de az előrejelzések szerint,
a nyelvhasználati jogok érvényesülése tekintetében javulás várható.



Zsigmond József – Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, Sepsiszentgyörgy
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A közintézmény neve
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Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Kormányhivatala
Kovászna Megyei
Munkaügyi Hivatal
Kovászna Megyei
Szociális és Kiﬁzetési
Igazgatóság
Kovászna Megyei
Nyugdíjpénztár
Kovászna Megyei
Fogyasztóvédelmi
Kormánybiztosság
Kovászna Megyei
Pénzügyi Igazgatóság
Kovászna Megyei
Kulturális és
Örökségvédelmi Hatóság
Kovászna Megyei
Ifjúsági- és Sporthatóság

Kovászna Megyei
Közegészség-ügyi
Igazgatóság
Kovászna Megyei
Tanfelügyelő-ség
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Kovászna Megyei
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Nem

Munkaügyi Felügyelőség
Kovászna Megyei
Állatnemesítő és
Szaporodásbiológiai
Hivatal
Mezőgazdasági Kiﬁzetési
és Intervenciós
Ügynökség
Kovászna Megyei
Környezet-védelmi
Ügynökség
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Igazgatóság
Kovászna Megyei
Fogyasztói- és
Vámügyőrség
Kovászna Megyei
Statisztikai Igazgatóság
Kovászna Megyei
Állategészség-ügyi és
Élelmiszerbiztonsági
Igazgatóság
Kovászna Megyei
Pénzügyőrség
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Országos

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Nem
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Nem

Nem
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Nem
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Nem
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Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Környezetvédelmi Őrség
– Kovászna Megyei
Biztosi Hivatal

Erdészeti és Vadászati
Ügynökség Brassó –
Kovászna Megyei
Kirendeltség

Kovászna Megyei
Postahivatal

Kovászna Megyei
Vízügyi
Szakaszmérnőkség

A román kormány hallgatólagosan pajzsként használja a magyar közösséget, hogy elterelje a
közvélemény ﬁgyelmét a megszorító intézkedésekről és a gazdasági nehézségekről. A
kisebbségek bűnbakként való feltüntetése jól ismert módszer, amelyhez a politikusok és a
média gyakran folyamodnak „elterelés“ céljából. Ezért a nemzeti kisebbségek a leginkább
kiszolgáltatottak, amikor a törvények megsértéséről és az uralkodó politikai erők részéről
érkező fenyegetésről van szó, mert az államon belül nem létezik magasabb szintű hatóság,
amelyhez a nemzeti kisebbségek fordulhatnának, amely meghallaná segélykiáltásukat, és
amely igazságot szolgáltatna nekik. Romániában a harmonikus etnikumközi kapcsolatok
biztosítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy a kisebbségek jogait védeni hivatott rendszer
hiányosságait és a magyarok által elszenvedett megkülönböztetés típusait azonosítsuk és
pontosan megnevezzük. Ugyanakkor a helyzet romlásának megakadályozása érdekében
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fontosnak tartjuk jelezni a nemzetközi közösségnek ezeket az erősödő és aggasztó
törekvéseket.
A megfigyelés alatt folyamatosan és rendszeresen ellenőriztük a magyar nyelv használatát a
Kovászna Megyei Törvényszéken. Az esetek többségében megfigyeltük, hogy a bírósági
eljárások során használt nyelv a román, annak ellenére, hogy a legtöbb perben mindkét fél
magyar nemzetiségű volt, akiknek a román jogi nyelv megértése ugyanakkor igazi kihívást
jelentett. Annak ellenére, hogy a törvény értelmében minden ember joga, hogy anyanyelvén
fordulhasson a bírósághoz, azt tapasztaltuk, hogy a Kovászna Megyei Törvényszéken a
gyakorlatban ez nem működik.
Kovászna megye hivatalos levelezése román nyelven folyik mind az állami intézményekben,
mind a helyi közigazgatásban. Az anyakönyvi kivonatokat (születési, házassági, halotti), a
személyazonosító igazolványokat, a gépjárművezetői engedélyeket és az egyéb hivatalos
dokumentumokat is román nyelven állítják ki, annak ellenére, hogy a helyi önkormányzatok
ismételten kérték, hogy kétnyelvű dokumentumokat (magyar nyelvűeket is) kiadhassanak.
Az oktatásban is problémákat tártunk fel, különösen a kisgyermekek esetében. A román,
vagyis az állam hivatalos nyelvének elsajátítása igen lényeges lenne a romániai magyar
közösség számára. Ugyanakkor a román állam által támogatott oktatási politika nagyon
szigorú, hiszen a román nyelvet a kisgyermekeknek első nyelvként tanítják. Ez azt jelenti,
hogy egy 10 éves magyar gyermek, aki színtiszta magyar környezetben nő fel,

arra

kényszerül, hogy a román nyelvet az iskolában anyanyelveként tanulja. A tananyag
tartalmazza a klasszikus írókat és az archaikus román nyelven írt műveket, amelyek még a
román gyermekek számára is nehezek, nem is beszélve a magyar gyermekekről, akik számára
önmagában a román nyelv elsajátítása már jelentős kihívást jelent.
Romániában a magyarlakta területeken időnként olyan nyelvhasználati rendellenességekre
derül fény, amelyek nem minősülnek hátrányos megkülönböztetésnek, annak ellenére, hogy
ezek következményei közvetlenül érintik az egész magyar közösséget. Példa erre a Kovászna
Megyei Könyvtár, ahol a könyvek 80 százaléka magyar nyelvű, és a könyvtári szolgáltatások
igénybevevői is 80 százalékban magyarok. Mindazonáltal, amikor elindították az ügyvezető
igazgatói állás betöltésére vonatkozó versenyvizsga-eljárást, az intézményt beperelte az állam,
mivel a munkakör betöltésének kritériumaként a magyar nyelv ismerete is szerepelt. A bírák
úgy döntöttek, hogy ez a követelmény diszkriminatív, és megbüntették az intézményt, új
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versenyvizsga kiírását kényszerítve ki, amely kritériumai között immár nem szerepelhetett a
magyar nyelv ismerete.
A fentieken túl, több alkalommal tett feljelentést a Szolgálat a FIFA elnökségénél

a

labdarúgással kapcsolatban tapasztalt kihágások miatt, továbbá az országos kosárlabda-,
kézilabda- és jégkorong szövetségeknél is hasonló ügyekben. Az első feljelentés kapcsán, a
háromszéki Mikó Imre Jogvédő Szolgálat tevékenységének eredményeképpen a FIFA
fegyelmi bizottsága 20 ezer svájci frank büntetést rótt ki a Román Labdarúgó Szövetségre
(FRF) a szurkolói által a hollandiai vb-selejtezőn kifeszített magyarellenes transzparensek
miatt. Ez azonban nem tántorította el a válogatott szurkolóit, hogy újabb kihágást kövessenek
el.
Ekkor levélben fordultunk a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökségéhez,
melyben felhívtuk a figyelmet az újabb magyarellenes megnyilvánulásokra a szeptember 6-i,
román-magyar világbajnoki selejtezőn. A levélben – amelyet a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat
nevében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere és Markó Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő írt alá – sajnálatukat fejezik
ki amiatt, hogy újfent a szervezethez kell fordulniuk egyes román szurkolók magyarellenes,
idegengyűlölő magatartása miatt. Megemlítendő, hogy sajnos nem elszigetelt esetekről van
szó: újabban megszokottá vált az, hogy focimeccseken azt skandálják, hagyják el az országot
a magyarok. Időközben sikeresen elértük, hogy a mérkőzésen FIFA-megfigyelők is részt
vegyenek, amely jelentősen megkönnyítette munkánkat.
A második feljelentést illetően, a Mircea Sandu vezette FRF közleménye szerint a román–
magyar mérkőzésen tapasztalt szervezésbeli hiányosságok 90 ezer svájci frankjába kerültek
annak. Az európai szövetség − visszaesőnek tekintve az FRF-et − az etikai kódex 65.
cikkelyének megsértése miatt szabta ki a bírságot.
Az idézett előírás szerint, a mérkőzést szervező szövetségnek fel kell mérnie a találkozóval
járó biztonsági kockázatokat és – a rendvédelmi hatóságokkal együttműködve – minden
szükséges intézkedést meg kell hoznia annak biztonságos lebonyolítása érdekében, továbbá
gondoskodnia kell a törvényesség betartásáról a stadionban és annak környékén.
Mint ismeretes, a szeptember 6-ai, 3-0-s hazai sikerrel zárult román–magyar meccs előtt a
vendégszurkolók

egy

csoportja

Bukarest
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történelmi

belvárosában

összecsapott

a

csendőrökkel, majd később a bukaresti Északi pályaudvaron a szurkolói különvonaton
érkezett drukkerek is dulakodtak a rendfenntartókkal.
A mérkőzés előtt verekedés tört ki a bukaresti Nemzeti Aréna lelátóin is. A rohamrendőrök
gumibotokkal, valamint könnygáz bevetésével szorították vissza a randalírozókat. A
legnagyobb összecsapás a Dinamo és a Steaua nevű román csapatok drukkerei között tört ki a
stadionban, szektorukat ki kellett üríteni.
Az általunk odarendelt FIFA-megfigyelő, Mike Foster jelentésében azt írta, hogy a román
szurkolók „idegengyűlölő” rigmusokat skandáltak a meccs alatt, továbbá kitért arra is, hogy a
drukkerek

között

egyéb

incidensekre

is

sor

került.

A hazai közönség többször skandálta azt, hogy „kifelé a magyarokkal az országból”. A hazai
szurkolók a négy nappal később megrendezett román–török meccsen tanúsított viselkedése
miatt 15 ezer svájci frankos bírsággal (plusz 2 ezer frank perköltség) sújtotta a Román
Labdarúgó Szövetséget a FIFA. A fegyelmi bizottság súlyosabb intézkedéseket helyezett
kilátásba a vétségek megismétlődése esetén.
Az FRF azóta új elnököt választott, akit levélben hívtunk fel arra, hogy figyeljen oda a
rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulásokra, főleg, hogy megválasztását leginkább a
többségében magyarlakta területekről származó tagoknak köszönheti. Ezt követően nem
kellett feljelentést tennünk, ugyanakkor a Szövetség több hazai klubot is megbüntetett nem
megfelelő magatartás miatt.
Természetesen van még feladatunk bőven, ugyanakkor – mint láttuk – egyre több eredményt
érünk el a nyelvi jogok érvényesítésének terén.
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Részletek a Fifa-levelekből:
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SZIGETI ENIKŐ:

A Civil Elkötelezettség Mozgalom
érdekérvényesítő tevékenysége
A Civil Elkötelezettség Mozgalom 2007-ben alakult Marosvásárhelyen. Alapítói elkötelezett
emberjogi aktivisták és értelmiségiek, akiknek szilárd meggyőződésük, hogy a romániai, azon
belül pedig az erdélyi
megváltoztatásához

társadalom mai állapotának és hozzáállásának gyökeres

elsősorban

tudatosításra,

nevelési

programokra,

valamint

érdekérvényesítő, jogérvényesítő képesség kialakítását célzó tevékenységekre van szükség.
A szervezet szándéknyilatkozata:
Szervezetünk alapfeladata a magyar kisebbség jogainak védelme. A CEMO célja, hogy
aktívan

és

hatékonyan

hozzájáruljon

a

társadalom

jogokra

épülő

felfogásának

megerősítéséhez és támogatásához, amelyet érdekérvényesítés (advocacy), jogérvényesítés,
közösségfejlesztés és civil nevelés révén kíván megvalósítani.
A CEMO ma a következő kulcskérdésekre összpontosít: a magyar közösség részvételére a rá
vonatkozó döntésekben (empowerment), a romániai magyar kisebbség jogainak − különös
tekintettel

az

anyanyelvhasználatra

−

érvényesítésére,

a

kisebbségekre

vonatkozó

kötelezettségekre a hazai törvényi előírásokban, valamint a nemzetközi egyezmények
betartására.
Küldetésünket három eltérő, de egymással szorosan összefüggő eszközrendszeren keresztül
érvényesítjük:
1. Érdekérvényesítés /Jogérvényesítés Program:
Tevékenységek:

érdekérvényesítési

kampányok,

jogérvényesítő

munka,

tudatosítási

kampányok, lobbi, közösségi fórumok, esettanulmányok és monitoring, online aktivizmus,
kutatás és fejlesztés.



Szigeti Enikő – Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), Marosvásárhely
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2. Kétnyelvűség Program:
Tevékenységek: nyelvi jogérvényesítés, monitoring, nyelvi jogokkal kapcsolatos tudatosítási
kampány, nyelvi jogi aktivizmus ösztönzése, nyelvi jogokkal kapcsolatos tanulmányok,
jelentések készítése.
3. Tréning és nevelés Program:
Tevékenységek: képzések, formális, valamint informális nevelési programok, műhelymunkák,
globális nevelés, érdekérvényesítési képzések, emberjogi nevelés, szervezetfejlesztő
tréningek.
Kétnyelvűség Programunk az Érdekérvényesítés /Jogérvényesítés Program részeként indult,
később alakult önálló tevékenységi területté.
A CEMO Kétnyelvűség Program célja a romániai magyar kisebbség jogainak védelme, jogés érdekérvényesítésének hatékonyabbá tétele. A Romániában élő magyar közösség egyik
legégetőbb problémája a magyar nyelvhasználattal szembeni előítéletesség és az élet számos
területén megjelenő hátrányos megkülönböztetés. Tevékenységeink célja, hogy fellépjünk a
magyar közösség által a nyelvi jogérvényesítés terén tapasztalt diszkrimináció ellen. Ehhez
igyekszünk magukat az érintetteket és az erdélyi magyar közösséget felruházni a szükséges
nyelvi és kisebbségi jogokra vonatkozó tudással és jogérvényesítő eszköztárral.
Az Érdekérvényesítés /Jogérvényesítés valamint a Kétnyelvűség Programjaink által
megcélzott terület elsősorban Maros megye, valamint más, magyarok által lakott megyék,
lévén, hogy ezeken a területeken élő nagyszámú magyar közösséget anyanyelvhasználata
terén nagyon sok hátrányos megkülönböztetés éri. Maros megyén túl, további településeken
végzünk terepmunkát, valamint Marosvásárhelyen működő irodánkat bárki felkeresheti,
akinek jogsegély-szolgáltatásra van szüksége.
Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a nyelvi jogokat szabályozó törvényi háttér létezése
mellett, a hatóságok, különböző jogalkalmazó szervek, közintézmények és önkormányzatok
gyakorlata a magyar nyelvhasználat tekintetében gyakran diszkriminatív. Programjaink egyik
célja, hogy a romániai magyarok megismerjék jogaikat, és megtanuljanak kiállni azok
érvényesítésért, képesek legyenek érdekeiket érvényesíteni. Ennek eléréséért érdekérvényesítő
ügyeink során együtt dolgozunk a helyi közösség tagjaival, akiket tudással és jogérvényesítő
képességek, eszközök elsajátításával segítünk.
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JOGÉRVÉNYESÍTŐ ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ AKCIÓK A 2011-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN:
1. Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen civil érdekérvényestő ügy
Az ügy kezdeményezői civil lakosok, marosvásárhelyi magyarajkú polgárok. Az ügy szakmai
tanácsadója

a

Civil

Elkötelezettség

Mozgalom

(www.cemo.ro),

független

civil

jogvédő szervezet.
A Kétnyelvű utcanévtáblákat (Marosvásárhelyen) érdekérvényesítő ügy célja, hogy 25 évvel a
rendszerváltás után megjelenjenek Marosvásárhely utcanévtábláin a magyar nyelvű utca- és
térnevek.
Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai magyar közösség, közel 60 ezer ember, akik az
utcák és terek neveit kizárólag román nyelven olvashatják el azokon az utcatáblákon,
amelyeket a város Polgármesteri Hivatala román és magyar adófizetők pénzén kivitelezett.
Miközben a román közösség a saját anyanyelvén kiírt neveket olvassa az utcatáblákon, a
magyar lakosok csupán a román elnevezés mögötti “utca” és “tér” szavakat láthatják
magyarul.
2. Bernády György iskolanévadás, első magyar nevű általános iskola Marosvásárhelyen
Szervezetünk marosvásárhelyi civilek felkérésére 2011 szeptemberében kapcsolódott be a
marosvásárhelyi általános iskola névadási ügyébe. A Bernády névadás megvalósításáig
aktívan – szakmai és jogi tanácsadással – támogattuk a névadási civil kezdeményezést. Lévén,
hogy

a

Civil

Elkötelezettség

Mozgalom

hosszú

évek

óta

foglalkozik

civil

érdekérvényesítéssel, úgy véljük, hogy a Bernády névadás folyamat során betöltött szerepünk
életbevágóan fontos volt. A Bernády György iskolanévadás ügyet siker koronázta: 2013
szeptemberében a marosvásárhelyi volt 2-es iskola felvette a Dr. Bernády György nevet. A
Bernády névadásért küzdő szülői akciócsoport tagjaival végzett közös munkánk során
elsődleges feladatunknak azt tartottuk, hogy a Bernády akciócsoport tagjaival megismertessük
a civil érdekérvényesítés eszköztárát azzal a céllal, hogy az iskolai névadás hosszú és
bonyolult folyamatában a szülők, és más civilek fokozatosan elsajátítsák, alkalmazzák
érdekérvényesítő erejüket és tudásukat. Konkrét feladataink sokrétűek és szerteágazóak
voltak, amelyek közül megemlíthetünk néhányat: érdekérvényesítési akciók megtervezése és
kivitelezése; a törvényi háttér elemzése és alkalmazása az érdekérvényesítési akciók során;
szakmai koordináció; politikusokkal és döntéshozókkal történő találkozók előtti felkészítés;

81

megbeszélések forgatókönyveinek előkészítése; petíciók, nyílt levelek és sajtóközlemények
szövegeinek

megfogalmazása;

valamint

számos

olyan

feladat,

amelyek

a

civil

érdekérvényesítés szerves részét képezik. Szervezetünk az ügy blogjának szerkesztője volt.
Szervezetünk tagjai vállalták a http://amibernadynk.wordpress.com/ oldalon található
blogbejegyzések megírását. Az írásainkhoz szükséges információkat a szülői akciócsoporttal
szorosan együttműködve gyűjtöttük össze. A szövegek internetes felületre történő
felhelyezését a szülői akciócsoport tagjai végezték.
3. Kétnyelvű kaputáblák Marosvásárhelyen (2013 óta folyamatosan)
A „Kétnyelvű Kaputáblák Marosvásárhelyen” elnevezésű akciónk célja, hogy hozzájáruljon
Marosvásárhely

egynyelvű

(román)

nyelvi

tájképének

megváltoztatásához.

Kezdeményezésünk további célkitűzése, hogy a város közös terei tükrözzék az egymás
mellett élő nemzetek kultúráit, azok anyanyelvét, a település multikulturális jellegét. Az
akciónk során önkénteseink felkeresik a magánházak tulajdonosait (román és magyar
anyanyelvűeket egyaránt), akik számára felajánlanak két különböző típusú, kétnyelvű feliratot
tartalmazó

kaputáblát:

„Vigyázz!

Autókijárat!”

és

„Vigyázz!”

(egy kutya

képe)

szövegezéssel. A kétnyelvű kaputáblákat elfogadó magánszemélyek, családok megkapják az
általunk megrendelt és finanszírozott kétnyelvű kaputáblákat, és azokat szervezetünk
önkéntesei a helyszínen felszerelik.
Az általunk ingyenesen felajánlott kétnyelvű táblákkal azt szeretnénk elérni, hogy a
városunkban élő közösségek – román és magyar – anyanyelve egyforma mértékben,
kiegyensúlyozottan jelenjen meg a város közös terein, az utcákon, hiszen az együttélés akkor
működik jól, ha létezik kölcsönös tisztelet, ha az együtt élő népek képesek tisztelni és
elfogadni a másik közösség kultúráját, anyanyelvét. A 2013. június és szeptember közötti
időszakban több mint ezer tábla került kihelyezésre és az akció tovább folytatódik.
4. Iskolai kétnyelvűség program
Liviu Rebreanu Általános Iskola kétnyelvű nyelvi tájképének kialakítása
Szervezetünk tagjai szakmailag és önkéntes részvétellel is támogatták azokat a szülőket, akik
gyermekeik iskolájában egynyelvűség helyett valós kétnyelvűséget szerettek volna
megvalósítani, lévén, hogy az iskola vezetősége nem volt hajlandó kétnyelvű nyelvi tájképet
létrehozni egy olyan iskolában, amelynek diákjai fele magyar nemzetiségű. Több évig tartó
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kérelmezés, meghiúsult tárgyalások, beaványok, feljelentések, tüntetések után, 2013
szeptemberében felkerültek végre a kétnyelvű feliratok a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu
Általános Iskola folyosóira, ajtaira. A szülői kezdeményező bizottság, amelynek aktív tagja
szervezetünk alapítója, Horváth Kovács Ádám, a magyar tanárok és néhány tanuló
segítségével, több mint száz kétnyelvű feliratot helyezett ki az iskolában. A kétnyelvű
feliratokat a magyar szülők adományozták az iskolának. Az összes tanterem, laboratórium,
iroda bejáratán kétnyelvű a felirat, akárcsak a biztonsági feliratok. Az aktív részvétel mellett,
szervezetünk az oktatási intézményt kétszer feljelentette az Országos Diszkriminációellenes
Tanácsnál, a második panaszlevél nyomán a kétnyelvű feliratok hiánya miatt az ODT
megbírságolta az intézményt.
AZ

ISKOLAI KÉTNYELVŰSÉG PROGRAM TOVÁBB FOLYTATÓDIK: CÉLUNK MINDEN EGYES

MAROSVÁSÁRHELYI

KÉTTANYELVŰ

OKTATÁSI

INTÉZMÉNY

KÉTNYELVŰ

NYELVI

TÁJKÉPÉNEK KIALAKÍTÁSA.

Jogsegély
A jogsegélyszolgálat működtetésének célja, hogy közvetlen jogi segítséget nyújtsunk azoknak
a

marosvásárhelyi

és

a

régióban

élő

magyar

személyeknek,

akiket

hátrányos

megkülönböztetés ért, és akiknek nyelvi és kisebbségi jogai sérültek. Az iroda tevékenysége
térítésmentes jogi tanácsadást, felvilágosítást, szükség esetén beadványszerkesztést,
fellebbezés megírását, és egyszerűbb ügyekben hatóság előtti képviseletet foglal magában.
Eddigi tevékenységeink:
1.

Panaszlevelek az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (ODT). Témakörök:

nyelvi, jogi diszkrimináció az oktatási intézményekben, a Maros megyei beiskolázási tervezet
magyar diákokat érintő diszkriminatív eljárásai, a nyelvi jogok érvényesülésének hiánya az
állami intézmények szintjén. Az ODT minden panaszlevelünk esetén diszkriminációt
állapított meg, egy beadványunk sem került negatívan elbírálásra.
2.

Petíciók, beadványok. Folyamatos tevékenység, amelynek célja az állami intézmények

– Polgármesteri Hivatal, Maros Megyei Tanács, Maros Megyei Főispánság, valamint számos
más

közintézmény

–

a

magyar

közösség

tevékenységének megszüntetése.
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anyanyelvhasználatát

diszkrimináló

3.

Ügyfelek nevében írt panaszlevelek, beadványok szerkesztése, megfogalmazása,

hatóságok előtti képviselet.
Monitoring
A CEMO 2008 óta kíséri figyelemmel a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai
Chartájában foglalt jogok érvényesülését a nemzetközi emberi jogi egyezményeknek
megfelelően. A monitoring eredményeként több magyar nyelvű esettanulmány és egy angol
nyelvű árnyékjelentés született. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának
romániai alkalmazásáról szóló időszaki jelentéshez kapcsolódó CEMO árnyékjelentés leadása
után, szervezetünk meghívására Marosvásárhelyre látogatott az Európa Tanács Szakértői
Bizottsága.
További monitoring tevékenység:
1.

Az Oktatási Törvényben található, a magyar közösséget érintő vállalások monitoringja

és jogérvényesítő tevékenység. Beadványaink címzettjei: iskolák, a Megyei Tanfelügyelőség,
Oktatási Minisztérium. 2008 óta havi egy-két alkalommal kerül sor beadványaink
megfogalmazására és benyújtására.
2.

A Helyi Közigazgatási Törvény magyar nyelvhasználatot szabályozó előírásainak

folyamatos monitoringja és jogérvényesítő tevékenység.
3.

Kétnyelvű nyelvi tájkép felmérése. A hiányosságok számonkérése hatóságoktól,

valamint állami intézmények, önkormányzatok képviselőitől.
4.

Népszámlálás: 2011 októberében a CEMO akkreditált megfigyelőket állított a

marosvásárhelyi népszámlálási bizottságba. A marosvásárhelyi népszámlálási bizottság tagjai
között nem szerepeltek magyar nemzetiségű személyek (civilek és politikai pártok képviselői
sem), ennek következtében döntöttünk el, hogy civil megfigyelőként részt veszünk a
bizottságban.
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Kommunikációs, tájékozató munka
A CEMO jelenleg két blogot működtet: az egyik a nyelvi jogérvényesítéssel (link:
http://www.cemo.ro/bloghu), a másik pedig az iskolai névadással kapcsolatos (az elmúlt húsz
év során magyar személyiség nevét viselő vagy magyar kultúrához kapcsolódó iskolanévadás
nem történt a városban; link: http://amibernadynk.wordpress.com). Ezeken a blogokon,
valamint a CEMO weboldalán találhatóak rendszeres híreink. A fontosabb ügyekről, témákról
külön is tájékoztatjuk a sajtót. 2008 óta működtetünk egy levelezőlistát lármafa néven
(larmafa@yahoogroups.com), amely a nyelvi jogérvényesítéssel és a kétnyelvűséggel
összefüggő tevékenységeinkhez szorosan kapcsolódik. A levelező listának több száz tagja
van: erdélyi, anyaországi, valamint más országokban élő magyarok.
A fent felsorolt tevékenységeinket mindezidáig önkéntes alapon végeztük.. Jogérvényesítő
munkánk alacsony költségvetéssel, nagymértékben önkéntes alapon működik. Nemzetközi
jelentéseink és árnyékjelentésünk önkéntes tagjaink támogató hozzájárulása, valamint
nemzetközi emberjogi tevékenységet folytató ügyvezető igazgatónk kitartó munkája nyomán
születtek. Árnyékjelentésünk megírásában további önkéntes szakmai támogatást kaptunk a
nemzetközi jog területén jártas szakértőktől, emberjogi aktivistáktól. Mindamellett, hogy
jogérvényesítő tevékenységünk önkéntes alapon működött és működik, munkánk nem volt
eredménytelen, számos esetben sikerrel jártunk.
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HERNER-KOVÁCS ESZTER:

Kulturális autonómia a Vajdaságban - A
Magyar Nemzeti Tanács jogvédelmi és
jogérvényesítő tevékenysége
Az önrendelkezés nem ismeretlen fogalom a vajdasági magyarság számára, hiszen a
tartomány a jugoszláv idők alatt – különösen az 1970-es évektől – nagyfokú önállósággal
rendelkezett a föderáción belül. Az 1974-es alkotmánymódosítás szinte köztársasági szintű
jogkörökkel ruházta fel a tartományt: önálló törvényhozói- és végrehajtói testülettel (előbbi az
oktatás, média, egészségügy és igazságügyi rendszer területére terjedt ki), saját elnökkel,
közigazgatási hatósági funkciókkal, Legfelsőbb Bírósággal, Alkotmánybírósággal és Nemzeti
Bankkal rendelkezett. Ebben a rendszerben ugyan a nemzeti kisebbségek nem bírtak
semmilyen önrendelkezési formával, hiszen az uralkodó jugoszláv testvériség eszméje nem
adott lehetőséget a nemzeti alapú érdekvédelemre, mégis, a tartomány autonómiájának
előnyeiből az itt élő kisebbségek is profitáltak, így bennük is pozitív attitűd alakult ki az
önrendelkezéssel kapcsolatban. A tartomány autonómiáját a Milošević-rendszer fokozatosan
aláásta, és az 1990-es évek végére a tartomány önállósága a gyakorlatban már csak névleg
működött.
A vajdasági autonómia tartalommal való újratöltése, Szerbia decentralizációja, valamint az
ország demokratikus átalakulása 2000 után kezdődött el. A vajdasági magyarság sikerrel
használta ki ezt a folyamatot: a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) politikusai és szakértői
minden fontos, a kisebbségeket érintő törvény megalkotásánál illetve módosításánál jelen
voltak, és igyekeztek azokat a közösség számára előnyösen befolyásolni. Ennek
eredményeként a vajdasági magyarság számára megteremtődött a kulturális autonómia
lehetősége, ami olyan nagymértékű kisebbségjogi előrelépésnek számít, amelyet semelyik
másik Kárpát-medencei magyar közösség nem tudott megvalósítani. 2009-ben került
elfogadásra a nemzeti tanácsokról szóló törvény, amely részletesen szabályozza a Szerbiában
élő nemzeti kisebbségek országos szintű testületének, a nemzeti tanácsoknak a jogköreit,
megválasztásuk és működésük módját. A törvény megteremti a lehetőséget a kisebbség tagjai


Herner-Kovács Eszter – nemzetközi kapcsolatok elemző, Nemzetpolitikai Kutatóintézet
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által közvetlenül megválasztott nemzeti tanácsok felállítására, amelyek a kisebbségi közösség
kulturális, oktatási, tájékoztatási és nyelvhasználati ügyeiben bírnak hatáskörökkel. A nemzeti
tanácsok nem jogosultak ezeken a területeken jogszabályokat alkotni, viszont javaslattételi,
döntéshozatali, véleményezési kompetenciájuk van, így például beleszólhatnak egy, a
kisebbség számára fontos kulturális intézmény igazgatójának megválasztásába.
A legfontosabb nemzeti tanácsi jogkör az intézményalapítási- és átvételi jog, amelynek
köszönhetően a nemzeti tanácsok létrehozhatnak intézményeket, vagy átvehetik a már létező
intézmények alapítói jogait, ha azt az intézményt a nemzeti kisebbség szempontjából
kiemelten fontosnak találják. Ennek megfelelően a 2010-ben megválasztott Magyar Nemzeti
Tanács (MNT) eddigi működése alatt számos iskola és kulturális intézmény társalapítójává
vált. Ez azért fontos, mert az alapítói jogok átvételével a kisebbség által választott testület
nagyobb befolyással bír az intézmények működtetésére, ezáltal pedig az intézmények nemzeti
jellege biztosítottá válik.
Az MNT – a nemzeti tanácsi törvénnyel összhangban – bizonyos mértékű jogvédelmi
funkciót is betölt a vajdasági magyar közösség életében, amely kiváltképp érzékelhető és
szemléletes a nyelvi jogok területén. Az MNT a 2010-2014 közötti időszakban kiemelt
figyelmet szentelt a stratégiai tervezésnek, vagyis annak, hogy a közösség életének egy-egy
területét (oktatás, nyelvhasználat, kultúra, civil társadalom, stb.) részleteiben feltérképezze, a
problémákat lokalizálja és meghatározza a cselekvési és beavatkozási pontokat. Az MNT
nyelvhasználati stratégiája célul tűzte ki a kisebbségi nyelvhasználat jogszabályi hátterének
fejlesztését (többek között egy új nyelvhasználati törvény megalkotásának kezdeményezését),
a vajdasági magyarság nyelvi jogi tudatosságának fejlesztését, a magyar lakosság magyar
nyelvhasználat iránti viszonyulásának javítását, valamint a meglévő jogszabályok
hatékony(abb) alkalmazásának előmozdítását.
A stratégiában meghatározott célok egy jó része 2014-re teljesült. Elkészült egy
határozatjavaslat, mely a községi önkormányzatokban alkalmazott kétnyelvűséget hivatott
egységessé és rendszerezetté tenni. Az MNT kiadta a „Nyelvi jogaink Szerbiában” c.
nyelvhasználati útmutatót, mely a vajdasági magyarság anyanyelvhasználati lehetőségeit
foglalja össze, ezáltal pedig hozzájárul a lakosság jogtudatosításának fejlesztéséhez.
Rendszeresen indítanak szerb nyelvtanfolyamot szerb szakokra felvételiző diákok számára,
hogy a szülőföldön való tanulásban segítséget nyújtsanak, valamint magyar nyelvtanfolyamot
is szerveznek olyan alkalmazottak számára, akik gyakran kommunikálnak magyar anyanyelvű

87

ügyfelekkel. Utóbbi különösen fontos tevékenység, ezáltal ugyanis a többségi társadalom
érzékenységét próbálják növelni a kisebbségi közösség jogérvényesítési lehetőségei iránt. A
„Nyelvrendőrség” elnevezésű projekt keretében magyar diákok segítségével térképezik fel,
hogy a Vajdaság azon önkormányzataiban, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van,
milyen mértékben valósul meg a kisebbségi nyelv hivatalos használata. A hiányosságok
felderítése után az MNT kezdeményezi az adott önkormányzatnál a hibás gyakorlatok
felülvizsgálatát, javítását.
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DR: BÍRÓ ANNA-MÁRIA:

Civil társadalmi hozzájárulás a nemzetközi
kisebbségvédelemhez Európában: a
nemzetközi nem kormányzati szerveztek
(INGO-k) esete71
Sokan és sok szempontból elemezték a nemzetközi kisebbségvédelmi rezsim (normák,
intézmények, mechanizmusok) kialakulását, működését és hatékonyságát. A szerző kutatásai
azonban arra mutatnak, hogy a történelmi, jogi, politológiai és szociológiai elemzések
látókörét eleddig elkerülte a nemzetközi norma-aktivizmus civiltársadalmi vetülete. Vajon a
kisebbségek részt vettek-e a nemzetközi szervezetek rájuk vonatkozó és őket közvetlenül
érintő normaképzési folyamataiban, amelyeket hagyományosan az államok vezérelnek? Ha
igen, hatékonyak voltak-e? E normákban közvetlenül érdekelt kisebbségeken kívül vannak-e
olyan civil társadalmi aktorok, akik hozzájárultak a szóban forgó standardok megalkotásához?
Ha igen, kik ezek az aktorok és mi a motivációjuk? Az ő törekvéseik azonosak-e a
kisebbségek törekvéseivel?

E rövid összefoglalóban e kérdésekhez fűződő több éves

empirikus kutatás eredményeit tekintem át.
A szóban forgó kutatás kérdéseit a szerző egy 2003 és 2004 között zajló, a nemzetközi
kisebbségi jogokra koncentráló programértékelés keretében fogalmazta meg. Az értékelés 72 a
londoni székhelyű és globálisan működő Minority Rights Group International (MRG) tíz
közép-

és

délkelet

európai

országban

végrehajtott

programjának

hatékonyságát,

teljesítményeit és relevanciáját vizsgálta. E programokat a Budapesten regionális irodával
rendelkező MRG az 1996 és 2002 közötti periódusban hajtotta végre. Ezek a projektek az
MRG operacionális tevékenységének részét képezték, amelyek fő célkitűzése a helyi civil


Dr. Bíró Anna-Mária – Igazgató, Tom Lantos Institute
E tanulmány 2011.-el bezáruló kutatás empirikus adataira épül. Az adatok korszerűsitése folyamatban van.
Mivel a kutatás angol nyelven született, a grafikonok, táblázatok nyelve angol amelyekhez a kulcsszavak
fordítását csatoltam.
72
Az értékelés címe “Comprehensive Evaluation of Programmes Implemented in Central, Eastern and Southeast
Europe from 1996 to 2002, Minority Rights Group International, Anna-Mária Bíró, 2004”, pp. 1-62. A kutatást
a Swedish International Development Agency, SIDA-East támogatta.
A kutatás letölthető:
http://www.minorityrights.org/6298/evaluations/comprehensive-evaluation-of-programmes-implemented-incentral-eastern-and-southeast-europe-from-19962002.html .
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társadalmi szervezetek kapacitásának építése és erősítése volt, hogy hatékonyabban járuljanak
hozzá a nemzetközi kisebbségvédelmi normák érvényesüléséhez a posztkommunista
országokban. E tíz országban zajló helyi és országos programok szervesen kapcsolódtak az
MRG különféle nemzetközi szervezetekhez (ENSZ, EBESZ, Európa Tanács, Európai Unió)
kapcsolódó kisebbségi jogi kampányaihoz, amelyek fő célja a globális és európai
kisebbségvédelmi rezsim hatékonyabbá tétele. Ez az elsősorban kvalitatív programértékelés73
kérdéseket tett fel egy vezető, globális szinten működő INGO szerepéről a nemzetközi
kisebbségjogi standardok fejlődésében, azok megalkotása és gyakorlatba ültetése területén.
Amikor a kutatás eredményei elkészültek, világossá vált, hogy ezeket nem lehet az európai
kisebbségvédelmi norma-aktivizmus tágabb keretébe helyezve értelmezni és értékelni, hiszen
Európában még nem volt olyan szisztematikus kutatás, amely a civil társadalmi
szervezeteknek a nemzetközi kisebbségvédelmi rezsim kialakulásához és működtetéséhez való
hozzájárulását vizsgálta volna. Ez a tanácstalanság és az európai kisebbségvédelmi normákra
vonatkozó civil társadalmi aktivizmusra való kíváncsiság ösztönzött arra, hogy e
programértékelést követően egy több éves empirikus kutatásba kezdjek. Célom az volt, hogy
összetettebb

képet

alakítsak

ki

a

nemzetközi

kisebbségvédelemre

specializálódó

transznacionális civil társadalmi szervezetek (INGO-k) tevékenységéről Európában.

1. A kutatásról
Hány INGO van ma Európában, amely kizárólag kisebbségvédelemmel foglalkozik? Hogyan
fogalmazzák meg identitásukat, és milyen konceptuális kereteket, megközelítéseket
használnak a munkájukban? Hogyan értelmezik a létező nemzetközi kisebbségi jogokat, és
hogyan informálják ezek a jogok az INGO-k kollektív cselekvési stratégiáit? Az INGO-k által
konstruált identitás keretek és cselekvési stratégiák beilleszkednek-e a létező nemzetközi
kisebbségvédelmi rezsimbe, vagy, ellenkezőleg, megkérdőjelezik e rezsimet és alternatív
megoldásokat kínálnak? E kutatás válaszokat keresett e kérdésekre a kizárólag
kisebbségvédelemmel foglalkozó INGO-k létezésének, működésének és hatékonyságának
dokumentálása és vizsgálata révén. Még pontosabban, a következő kérdésekbe kísérelt meg
betekintést nyújtani:
73

E programértékelés keretében a szerző 124 félig strukturált interjút készített, összesítette 75 kitöltött kérdőív
adatait, három adatfeltáró kutató úton járt Bulgáriában, Szlovákiában és Romániában, megszervezett és
levezetett három regionális és egy nemzetközi találkozót, amelyen fókuszcsoportok keretében beszélgetéseket
folytatott.
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a kisebbségvédelmi INGO-k európai populációja, azaz számuk, témaköreik (issuefocus), tevékenységeik földrajzi behatárolása és az INGO-k számának földrajzi
megoszlása Nyugat- és Kelet-Európában;



az INGO-k lehetséges kategóriái és a kategóriák sajátos jellegzetességei;



az INGO-k által konstruált és használt értelmezési keretek (interpretative frames),
amelyeket identitásuk megfogalmazására és kinyilvánítására használnak, továbbá ezen
értelmezési keretek viszonya a nemzetközi kisebbségi jogokhoz;



az INGO-k főbb akcióformái és a kifejezetten az identitás politikára jellemző taktikák
beazonosítása;



az INGO-k által kialakított szervezeti platformok és ezek lehetséges formái,
tartósságuk és a platformot összetartó kollektív identitás jelenléte vagy hiánya;



a kisebbségvédelmi INGO-k számára elérhető anyagi források típusai, és ahogyan e
források befolyásolják a civil társadalmi szereplők normatív döntéseit, szervezeti
formáit és teljesítményét;



a kisebbségvédelmi INGO-k által leggyakrabban használt „politikai lehetőség
struktúrák” (political opportunity structures) típusai.

1.1. A kutatás fókusza és földrajzi behatárolása
A kutatás középpontjában a jelenleg is működő,74 kizárólag kisebbségvédelemre
összpontosító Európában és Európából tevékenykedő INGO-k állnak. A kutatás fókuszának
megválasztását

elméleti

és

gyakorlati

megfontolások

egyaránt

indokolják.

A

kisebbségvédelmi INGO-k olyan transznacionális struktúrák, amelyek közvetlenül működnek
együtt a nemzetközi kisebbségvédelmi rezsimmel, és, mint tartós szervezetek, amelyek
nemzetközi szintű politikai cselekvésre szakosodtak,75 a kisebbségvédelmi rendszer fejlődési
irányainak kulcsfontosságú indikátorai. Gyakorlati szempontból az INGO-k identitására és
tevékenységére
76

Organisations

vonatkozó

adatok

hozzáférhetőek

a

Yearbook

of

International

révén, amely mára már a mozgalomkutatás konvencionális forrásának

tekinthető. Ugyanakkor a legtöbb nemzetközi szinten működő INGO-nak jól áttekinthető és
naprakész, angol nyelvű honlapja van kitűnően karbantartott könyvtárakkal, archívumokkal és
hálózati kontakt listákkal. A nagyszámú INGO-ra vonatkozó adat szimultán hozzáférhetősége
egy széles időbeli és térbeli áttekintést tett lehetővé. Ugyanakkor, a kutató legalább egy
74

Mint jeleztem, 2011-es adatokról van szó.
Smith, Jackie and Wiest, Dawn. 2005. „The Uneven Geography of Global Civil Society: National and Global
Influences on Transnational Association‟, Social Forces 84:621-51.
76
További részleteket az évkönyvről, lásd: http://www.uia.org/yearbook (2015.02.05)
75

91

évtizedes gyakorlati tapasztalata, és az a tény, hogy számos INGO-val személyes kapcsolata
volt, szintén e specifikus fókusz mellett szólt.
A kutatás számba vette és megvizsgálta az Európában és Európából működő kisebbségvédő
INGO-kat. Európa a nemzetközi kisebbségvédelem hazájának számít, olyan régiónak, ahol a
kisebbségvédelem nemzetközi normákkal való szabályozása valószínűleg a legrégibb és
legkiterjedtebb. Ha valóban igaz az, hogy az államok nemzetközi szervezetekben való
fokozott részvétele és a nemzetközi egyezmények fokozott ratifikációja az INGO-k számának
növekedéséhez vezet,77 akkor Európa az a régió, ahol valószínűleg a legtöbb
kisebbségvédelmi INGO van a világon, és mint olyan, a kutatás szempontjából egy „best case
scenario”-nak tekinthető a civil társadalom és a nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer
interakciójának vizsgálata szempontjából.78 Elkerülhetetlen, hogy a kisebbségvédelmi INGOk európai vizsgálata a kollektív cselekvés és normafejlődés néhány kizárólagosan Európára
jellemző dimenzióját is felfedje. Mindemellett a kisebbségvédelem területén tevékenykedő
civil társadalmi szereplők kollektív cselekvésének jobb megértése hozzájárul ahhoz, hogy az
identitás-politika és nemzetközi normafejlődés interakcióját pontosabban felfedjük és
felvázolhassuk.
1.2. Szakirodalom
A szerző tudomása szerint nincs olyan átfogó, szisztematikus kutatás, amely a
kisebbségvédelmi INGO-k számát, stratégiáit és hatását felfedné Európában. A meglévő
kutatások79 nagy többsége vagy a kisebbségek civil társadalmi mobilizációit vizsgálja néhány
posztkommunista országban, vagy az EU szintjén a 2004-es bővítés előtti antirasszista
77

Smith, Jackie. 2008. Social Movements for Global Democracy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University
Press.
78
Egy új keletű, e kutatás kritériumrendszerére épülő globális adatbázis szerint a világ kisebbségvédelmi INGOinak 73 százaléka Európában van; 23 százaléka Észak-Amerikában; 9 százaléka Dél-Amerikában; 7 százaléka
Afrikában; 7 százaléka Ázsiában, és végül, körülbelül 1 százaléka Közel-Keleten (Bíró and Lennox 2011).
79
A kutatás főként angol nyelvű forrásokra támaszkodik. Ezek a következők: Stroschein, Sherrill (2002), NGO
Strategies for Hungarian and Roma Minorities in Central Europe, Voluntas 13, no. 1, March, pp. 1-26;
Vermeersch, Peter (2006) The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary
Central Europe (Oxford and New York: Berghahn Books); Klimova-Alexander, Ilona (2005) The Romani Voice
in World Politics. The United Nations and Non- State Actors, Aldershot: Ashgate; Trehan, Nidhi (2001) In the
name of the Roma? The role of private foundations and NGOs, in Guy, W. (ed.) Between Past and Future: The
Roma of Central and Eastern Europe, Hatfield: University of Hertfordshire Press; Mendelson, Sarah E. and John
K. Glenn (2002) The Power and Limits of NGOs, New York : Columbia University Press; Ruzza, Carlo (2004)
Europe and Civil Society: Movement Coalitions and European Governance, Manchester, Manchester University
Press; Carlo Ruzza (2006), Human rights, anti-racism and EU advocacy coalitions, in Lydia Morris (ed), Rights,
Sociological perspectives, Routledge, London; Trenz, Hans Jorg (2007) “Reconciling Diversity and Unity:
Language Minorities and European Integration”, Ethnicities Vol.7(2), pp.157-185; Corinne Lennox (2009)
“Mobilising for group-specific norms: re-shaping the international protection regime for minorities”, Thesis
submitted to the Department of International Relations of the London School of Economics and Political Science
for the Degree of Doctor of Philosophy, London.
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mozgalomra koncentrál. A releváns tanulmányok jó része egy kisebbségre összpontosít: a
romákra. A vizsgált periódusok kutatásonként változnak, de kevés kivétellel, a kilencvenes
évekre és az új évezred első évtizedének első felére korlátozódnak. Ezen kutatásokkal
szemben e kutatás egy páneurópai áttekintést nyújt a jelenleg működő kisebbségvédelmi
INGO-król és interakcióikról a nemzetközi kisebbségvédelmi rendszerrel.

2. Elméleti keret: normák, normaaktivizmus és norma aktivisták
A civil társadalmi szereplők hozzájárulásának vizsgálata a nemzetközi kisebbségvédelmi
rezsim kialakításához egy olyan politikatudományi kérdés, amely nagy általánosságban két
szakirodalom metszéspontjában áll. Az első az identitás-politika sokrétű irodalma, a második
pedig a civil társadalmi szereplők funkcióját és hatását elemző irodalom az országos szintű
(domestic), összehasonlító és világpolitikában. A 21. századi identitás-politikában80 az etnokulturális kisebbségek védelmével leginkább a nemzetközi közjogba ágyazott kisebbségjogi
elemzések, valamint a liberális multikulturalizmus politikai elmélete és empirikus kutatásai
foglalkoznak. A civil társadalmi szereplők hozzájárulását a nemzetközi normafejlődéshez a
szociológiai indíttatású mozgalomkutatás és a nemzetközi kapcsolatok egyik újkeletű
módszertana,

a

szociális

konstruktivizmus

vizsgálja.

Míg

a

kisebbségjogi

és

multikulturalizmus elemezések nem foglalkoznak a civil társadalmi aktorok szerepével és
hatásával, a nemzetközi normafejlődést vizsgáló mozgalomkutatás alig figyel az identitáspolitikára. Az itt bemutatott kutatás elméleti kerete a nemzetközi kapcsolatok szociális
konstruktivista irányzatának „nem-állami” (non-statist) vonulatába illeszkedik (Sikkink and
Schmitz 2001:523), amely a nem-állami szereplők tevékenységeit és hatását vizsgálja a
nemzetközi normák létrehozásában, betartásában és fejlődésében. Interdiszciplináris elméleti
keretről van szó, hisz megközelítésében jogi, szociológiai és politológiai perspektívákat is
ötvöz.
A nemzetközi jog hagyományos perspektívájával szemben, amely szerint a nemzetközi jog
két fő forrása az egyezmények/szerződések illetve a szokásjog, amelyeket különféle

80

A Stanford Encyclopaedia of Philosophy definíciója értelmében az „identitás politika” egy sokrétű politikai és
elméleti tevékenység, amely bizonyos társadalmi csoportok tagjaink hasonló igazságtalanság tapasztalatára épül
(a szerző fordítása). Ezekbe a társadalmi csoportokba tartoznak többek között az etnokulturális kisebbségek,
nők és gyermekek. Elérhető online: http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/. (2010. december 16.) A
különféle „identitás” fogalmak átfogó áttekintését az összehasonlító politikában és a nemzetközi kapcsolatokban,
lásd a Harvard University „Identity as a Variable” projektjének tanulmányaiban. Elérhető online:
http://www.wcfia.harvard.edu/weatherhead_initiative/01_identity_variable/publications. (2011. június 15.)
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intézményi keretekben alapvetően az államok hoznak létre,81 a nemzetközi kapcsolatok
konstruktivistái szerint a nemzetközi jogot és politikát számtalan különféle szereplő formálja.
Az államok mellett ezek lehetnek nemzetközi szervezetek, INGO-k, akadémiák, egyházak,
egyének és civil társadalmi szervezetek.82 Ezek a változatos szereplők gyakran olyan
„transznacionális aktivista hálózatokat” („transnational advocacy networks” - Keck and
Sikkink 1998) hoznak létre, melyeknek elemei több országból valók. Ezek a hálózatok
egyszerre politikai fórumok és kommunikációs struktúrák, amelyek a helyi és nemzetközi
politikában egyidejűleg operálnak. Az empirikus kutatások azt mutatják, hogy az INGO-k
gyakran kulcsfontosságú csomópontjai eme hálózatoknak.83
A konstruktivista irányzat egyik fontos fókusza a nem-állami szereplők aktivizmusa a
nemzetközi normák létrehozásában és gyakorlatba ültetésében (Sikkink and Schmitz
2001:523). A konstruktivista megközelítésben a norma egy kollektív elvárás egy adott
identitással rendelkező szereplő helyes magatartásáról (Katzenstein et al. 1998:54). Három fő
jellemzőjét tartják számon: a) a kollektív viselkedést szabályozza, tehát nem elvont elvekről,
hanem gyakorlatba ültetendő javaslatokról szól; b) értékelő jelleggel rendelkezik, tehát
elvárásokat artikulál és ezek mentén szabályozza a viselkedést, tehát stigmatizál avagy dicsér
és ezáltal a rendelkezésre álló lehetőségeket korlátozza (Florini 1996, Finnemore and Sikkink
1998); c) jellegében interszubjektív, tehat sokak által képviselt erkölcsi állításokat összegez,
nem egyéni preferenciákat. A normák nem az emberi társadalom objektív velejárói, hanem a
közös (shared) tudás struktúrák és jelentések világához tartoznak.84
A konstruktivisták szerint, akik elméleti következtetéseiket kiterjedt empirikus kutatásra
alapozzák, a normák hatékonyságát, azaz problémamegoldó képességét formai és tartalmi
jellemzők is meghatározzák.85 A hatékony normák formai jellemzői közé tartozik a formális,
avagy informális jelleg. A formális normák hatékonyabbak, hisz ezek szigorúan szabályozott
folyamatok révén jönnek létre, és írásban rögzítettek. A második fontos jellemző a
specifikusság mértéke, amely egy olyan kontinuumként írható le, amelynek egyik végén az
általános, gyakran pontatlanul megfogalmazott irányelvek, a másikon pedig a precízen
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meghatározott és körülírt követelmények vannak. A normák hatékonyságát meghatározó
harmadik jellegzetesség a normák tekintélye (authoritativeness), illetve az, hogy milyen
mértékben tartja a szóban forgó társadalmi csoport ezeket kötelező erejűnek. Ilyen
szempontból a normák lehetnek kötelezőek, amikor megszegésük szankcióval jár, illetve
iránymutatóak, amikor egy megkívánt viselkedésformát jeleznek, de be nem tartásuk nem von
maga után megbélyegzést vagy büntetést. A szigorú normák általában formálisak és
specifikusak és betartásukat valamilyen ellenőrzési mechanizmus biztosítja.8687
Széleskörű empirikus kutatásra támaszkodva, a konstruktivisták a hatékony normák néhány
tartalmi vonatkozását is feltárták. A tartalmilag leghatásosabb standardok a nemzetközi
társadalom (international society) olyan alapvető metanormái (foundational metanorms),
amelyeknek kultúrákon átívelő meggyőző ereje van. A három legfontosabb metanorma közé
tartozik az egyetemesség, egyenlőség és az egyéni méltóság normája.88 Az egyetemesség arra
utal, hogy a nemzetközi normák nemzettől, kultúrától és vallástól függetlenül egyformán
érvényesek mindenkire, mindenhol. Az egyenlőség imperativusza azt fedi, hogy minden
egyén azonos jogokkal és védelemmel rendelkezik. Végül az egyéni méltóság védelme olyan
normákból áll, amelyek tiltják az individuum lealacsonyító kezelését. Ide tartoznak a testi
épséget garantáló, a testi sértést tiltó normák, valamint azok, amelyek a rabszolgaság, kínzás,
kegyetlen bánásmód és szexuális kizsákmányolás ellen szólnak.
A konstruktivisták bevezették a norma-aktivizmus (norm entrepreneurship) fogalmát, amely
egy olyan célirányos politikai és normatív tevékenység, amelynek során az aktivisták
normaképzésre, illetve a normák végrehajtására fókuszálnak. A norma-aktivista (például
emberi jogi aktivista), aki lehet állami, illetve nem-állami szereplő, „egy olyan egyén vagy
szervezet, amely arra vállalkozik, hogy mások viselkedését megváltoztassa” (Florini
1996:375). A normaaktivisták elsősorban értékekre koncentrálnak, cselekvésűk elvi alapú.
Határozott elképzelésük van egy identitás számára megfelelő kollektív viselkedésmódról, és
meggyőzödésük, hogy képesek a kollektív viselkedésformák pozitív irányba való terelésére.
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A normaaktivisták beazonosítják és megfogalmazzák a társadalom problémáit, és stratégiákat
dolgoznak ki arra nézve, hogy ezeket a széles társadalmi támogatottságot élvező ügyeket
beillesszék a politikai programokba és a közbeszédbe. Olyan problémamegoldók, akik
normatív válaszokat fogalmaznak meg a beazonosított társadalmi kérdésekre, és küzdenek
ezen normatív megoldások politikai és társadalmi elfogadtatásáért. Mivel valamiféle
szervezeti platformra van szükségük normáik előmozdításáért, a normaaktivisták gyakran
intézményépítők. Van, amikor külön szervezeteket vagy intézményeket hoznak létre egy
bizonyos norma létrehozása és gyakorlatba ültetése érdekében, vagy már meglévő
szervezeteket kérnek fel egy-egy új norma támogatására.
A konstruktivisták a sikeres normaaktivisták jellemzőit is igyekeztek felfedni. Ahhoz, hogy
hatást érjenek el, a normaalkotóknak tekintélyre kell szert tenniük, azaz képesek kell, hogy
legyenek arra, hogy intézményes és diskurzív eszközökkel kivívják mások beleegyezését.89
Az autoritás felépítése és fenntartása kulcsfontosságú, hiszen a tekintéllyel rendelkező
szereplőket elismerik, meghallgatják és hisznek nekik. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, a
normaaktivistáknak erkölcsi és professzionális tekintéllyel kell rendelkezniük. Erkölcsi
tekintélye azoknak a politikailag független és elfogulatlan szereplőknek van, akik az egyéni
érdekeken

túlmutató,

a

politikai

rivalizálást

meghaladó

közjóra

fókuszálnak.

A

normaaktivisták erkölcsi integritása a mindennapok gyakorlatából épül, amelyben nem csak a
nemzetközi normákkal, hanem az általuk meghirdetett értékekkel is összhangban
cselekszenek és ígéreteiket betartják. Végső soron a normaaktivisták erkölcsi integritása a szó
és tett egységéből vezethető le. A szakértői tekintélyt általában a kiváló professzionális
képzés, technikai tudás és szakmai gyakorlat támasztja alá. Az európai kultúrában a
felvilágosodás hagyományaként ezt a fajta tudást mérhetőnek, számonkérhetőnek és
objektívnek tartjuk, elfogulatlannak tekintjük és alapvető elvárásunk, hogy politikamentes
legyen és bármiféle partizánság gyanúja felett álljon. A szakértők meggyőződése az, hogy
tudásuk a társadalom javát szolgálja és a közjó hasznára válik. Annak érdekében tehát, hogy
a társadalom megbízzon a normaaktivistákban, szükség van arra, hogy ezeknek a
szereplőknek a társadalom által elismert, relevánsnak tekintett és politikailag elfogulatlan
szakértelme legyen, amely a közjót szolgálja. Összességében, a szaktekintély garantálja, hogy
a normaaktivisták professzionálisan kompetensek, az erkölcsi tekintély pedig biztosítja, hogy
megbízhatóak a közjó szolgálatában. A társadalom szemében e két tekintélyforma olyan
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autonómiát kölcsönöz, amely a normaaktivistákat felhatalmazza arra, hogy az állammal
szemben független, a közjót képviselő szereplőkként lépjenek fel.90
A normák

és

normaaktivizmus

a hatékony normaaktivisták
sikerességének

feltételeit

jellemzőinek tárgyalását
is

vizsgálhatjuk.

A

követően

a

konstruktivisták

hangsúlyozzák, hogy a hosszantartó frusztráció nem elégséges a kollektív cselekvés
generálásához. Ehhez arra van szükség, hogy a politikai struktúra olyan lehetőségeket
kínáljon, amelyek a fennálló politikai rendet változásra érzékennyé, fogékonnyá tegye. Ahhoz
viszont, hogy a megjelenő politikai lehetőségeket az aktivisták kihasználják, szervezettségre
van szükség, azaz a mobilizációs struktúrák (szervezetek, szakértelem, forrás) kialakítására. E
két alapvető strukturális követelményt, tehát a politikai lehetőséget és mobilizációs struktúrát,
az aktivistáknak egy olyan mobilizáló erejű értelmezési keretbe kell foglalniuk (például
politikai program), amely képes a kollektív cselekvés irányítására és fenntartására. Nagyon
röviden összefoglalva, a hatékony normaaktivizmus feltételei tehát a megnyíló politikai
lehetőség felismerése, a mobilizációs struktúrák kialakítása, és az aktivisták identitását, céljait
meghatározó értelmezési keretek kidolgozása. Mindezekhez az aktivistáknak olyan
akcióformákat kell rendelniük, amelyek a megfogalmazott célok megvalósíthatóságát
optimalizálják.91

3. Módszertan
A kikristályosodott kutatási kérdések kifejtése elsősorban feltáró jelleggel – és nem a
hipotézisek tesztelése révén – történt. A kutatás túlnyomó részben kvalitatív módszerekre
támaszkodik, de az empirikus kutatási eredmények összesítésére kvantitatív módszereket is
alkalmaz. Résztvevő megfigyelés, fókuszcsoport-interjúk, félig strukturált interjúk, kiterjedt
internet kutatás, valamint az INGO dokumentumok tanulmányozása alapozta meg a
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kisebbségvédelmi INGO-k identitásának és akcióformáinak leírását és elemzését. Kvantitatív
technikákat az INGO-k európai populációjának leírására, a legfőbb INGO jellemzők
összegzésére, e jellemzők változásának áttekinthető megjelenítésére és összehasonlítására
alkalmaztam.
Az empirikus kutatáson túlmenően, a szerző kiterjedt gyakorlati tapasztalatára is
támaszkodott.

Az ENSZ Kisebbségi és az Őslakos Populációk Munkacsoportjainak

rendszeres látogatása és munkálataiban való részvétel, számos kormányközi szervezet
(EBESZ, Európa Tanács, Európai Unió) releváns orgánumával való együttműködés, és
mindenekelőtt, a kisebbségvédelmi INGO-kkal és helyi NGO-kkal való rendszeres
együttműködés

Közép-

és

Délkelet-Európában

betekintést

nyújtott

a

nemzetközi

kisebbségvédelmi rezsim és a nem-állami szereplők sokrétű kapcsolatába. A kutatás egyik fő
vonulata a posztkommunista országok civil társadalmának integrálódását vizsgálja a
páneurópai kisebbségvédelmi aktivizmusba.

4. A kutatás főbb megállapításai, eredményei
4.1. A kisebbségvédelmi INGO-k meghatározása és adatbázisa
Az európai kisebbségvédelmi INGO-k adatbázisának összeállítása egy olyan INGO
definícióra épül, amely az egyes szervezetek azonosítását összehasonlító kontextusban teszi
lehetővé. A definíció megformálása arra a releváns szakirodalomra támaszkodik, amelynek
INGO definíciója – a jelen értekezéshez hasonlóan – összehasonlító kutatás céljából készült92.
A meglévő INGO definíciók áttekintése alapján egy olyan meghatározás-vázlat készült, amely
segítségével a kisebbségvédelmi INGO-k beazonosítását el lehetett kezdeni.
A „grounded theory” módszertana által inspirálva, a kutató a begyűjtött új adatok
tanulmányozása során a kisebbségvédelmi INGO-k megkülönböztető tulajdonságait
fokozatosan azonosította, és a meghatározás-vázlatot folyamatosan pontosította. A kutatás
folyamatában világossá vált, hogy olyan meghatározásra van szükség, amely elég kiterjedt
ahhoz, hogy a kisebbségvédelmi INGO-k sokféleségét magába foglalja, de ezzel egyidejűleg
elég specifikus is ahhoz, hogy a hasonló mandátummal és stratégiákkal rendelkező, privátvagy köz -, vagy éppen hibrid szervezetektől megkülönböztesse. A meghatározás végleges
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formája akkor kristályosodott ki, amikor a szervezet tanulmányozása elért egy „szaturácios
pontot”,93 azaz amikor a friss empirikus adatok többé nem fedtek fel új INGO
tulajdonságokat. A kutatás alapjául szolgáló kisebbségvédelmi INGO meghatározás hat
kritériumra épül. Ezek a következők: (a) szervezeti struktúra; (b) függetlenség, azaz a nemkormányzati jellege; (c) non-profit jelleg; (d) mandátum/misszió; (f) az aktivizmus profilja; és
végül (e) a tevékenység földrajzi kiterjedése. A fenti hat kritériumot integráló, e kutatás célját
szolgáló kisebbségvédelmi INGO meghatározás a következő:
A kisebbségvédelmi INGO-k jelenleg aktív, privát, non-profit civil társadalmi szervezetek,
amelyek legalább három országban tevékenykednek, és kizárólagosan kisebbségvédelemre
fókuszálnak, általában véve vagy szűkebben, csupán annak egy specifikus aspektusára
koncentrálva, az egyetemes emberi jogok integráns részekent vagy ehhez kapcsolódó normatív
keretekben, politikai diskurzusokban.
Az alábbi, 2011 évi adatokat tükröző, angol nyelvű táblázat, az európai és európából működő
szervezetek listája.
Kisebbségvédelmi INGO Adatbázis (Név, Rövidítés, Székhely, Helyszínek, Alapítási év,
Konzultatív status – ENSZ ECOSOC és Európa Tanács)
1. B'nai B'rith International (BBI, US/UK/Belgium, 1843)***
2. American Jewish Committee (AJC, US/Switzerland/Germany/Belgium/Italy/France,
1906)*
3. International League Against Racism and Anti-Semitism (LICRA, France, 1927)***
4. Norwegian Refugee Council (NRC, Norway, Switzerland, Belgium, 1946)*
5. Federal Union of European Nationalities (FUEN, Germany, 1949)***
6. Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP, France,
1949)*
7. Saami Council (Finland, 1956)*
8. Danish Refugee Council (DRC, Denmark, 1956)
9. Minority Rights Group International (MRG, UK/Hungary/Uganda 1960)*
10. Churches‟ Commission for Migrants in Europe (CCME, Belgium, 1964)**
11. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA, Denmark, Norway,
Sweden, Switzerland, France, Spain 1968) * and observer to the Arctic Council
12. Survival International (UK/US/Italy/Spain/France/Netherlands/Germany 1969)*
13. Society for Threatened Peoples International (GfbV/STP, Germany/Austria/
Switzerland/Luxembourg/Italy/Bosnia-Herzegovina/Chile/Iraqi Kurdistan 1970) ***
14. European Council on Refugees and Exiles (ECRE, Belgium/UK 1974)
15. International Committee for the Indigenous Peoples of the Americas (Incomindios,
Switzerland, 1974)*
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16. Escarre International Centre for the Ethnic Minorities and Nations (CIEMEN,
Barcelona, Spain, 1975)
17. Hungarian Human Rights Foundation (HHRF, US/Hungary/Romania 1976)
18. Inuit Circumpolar Council (ICC, Canada/US/Russia/Greenland, 1977)*
19. Simon Wiesenthal Center (US/ Canada/France/Israel/Argentina 1977)***
20. International Romani Union (IRU, Czech Republic, 1978)*
21. Centre de Documentation, de Recherche et d‟Information des Peoples Autochtones
(DoCip, Switzerland, 1978)*
22. Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA, France, 1978)
23. European Union of Jewish Students (EUJS, Belgium, 1978)*** Brussels and offices
in 35 European countries
24. Roma National Congress (RNC, Macedonia, 1982)
25. Fundación Secretariado Gitano (FSG, Spain, Romania, Bosnia and Herzegovina,
1982) technical secretariat of the EURom
26. Youth of European Nationalities (YEN, Germany, 1984)
27. Action Group Native Americans & Human Rights e.V. (Germany, 1986)
28. Traditions for Tomorrow (Swizerland, 1986)
29. European Jewish Congress (EJC, France/Belgium/Germany/Hungary 1986)**
30. Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI, Canada, 1986)
31. Free Tibet (UK, 1987)
32. Institute for Ecology and Action Anthropology, Zurich, Switzerland, 1987)
33. Federation of Western Thrace Turks in Europe (ABTTF, Germany 1988)*
34. International Movement against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR,
Japan/Switzerland/US/Sri Lanka 1988)*
35. World Sindhi Congress (WSC, US/UK/Canada 1988)
36. International Commission for the Rights of Aboriginal Peoples (ICRA International,
France, 1988)
37. Rainforest Foundation (UK/USA/Norway, 1989)*
38. Forest Peoples Programme (FPP, UK 1990)*
39. Bruno Manser Fund, Switzerland, 1991)
40. Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO, The Netherlands, 1991)
41. Project on Ethnic Relations (PER,
US/Belgium/Bulgaria/Poland/Romania/Russia/Slovakia/Serbia/Kosovo, 1991)
42. A Jewish Contribution to an Inclusive Europe (CEJI, Belgium 1991)**
43. Friends of Peoples Close to Nature (fPcN, Germany, 1991)
44. Conseil de la Jeunnesse Pluriculturelle de France (COJEP International, France,
1992)***
45. Kurdish Human Rights Project (KHRP, UK, 1992)
46. UNITED for Intercultural Action (United, The Netherlands, 1993)***
47. Interfaith International (Switzerland, 1993)*
48. WATU Acción Indigena (Spain, 1993)
49. ALMÁCIGA Intercultural Working Group (Spain, 1994)
50. Migrants Rights International (MRI, Switzerland, 1994)*
51. International Platform for Black, Migrant and Refugee Women's Organizations (TIYE
International, The Netherlands, 1994)*
52. Congrès Mondial Amazigh (CMA, France, 1995)
53. Minorities of Europe (MoE, UK, 1995)
54. Migration Policy Group (MPG, Belgium, 1995)
55. Forum of European Roma Young People (FERYP, France, 1995)
56. European Multicultural Foundation (EMF, UK, 1996)
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*

57. Mapuche International Link (MIL, UK/Greece 1996) seeking ECOSOC status
58. Foundation for Endangered Languages (FEL, UK, 1996)
59. Forum of European Muslim Youth and Student Organizations (FEMYSO, Belgium,
1996)
60. European Roma Rights Centre (EERC, Hungary, 1996)***
61. International Training Center of Indigenous Peoples (ITCIP, Nuuk, Greeland, 1997)
62. European Network Against Racism (ENAR, Belgium, 1998)
63. European Network for Indigenous Australian Rights (ENIAR, UK, 1998)
64. Aleut International Association (AIA, US/Russia 1998)*
65. International Campaign for Tibet (ICT, US/Netherlands/Germany/Brussels, 1998)*
66. December 18 (Belgium 1999)* observer status IOM
67. Football Against Racism in Europe (FARE, Austria/Spain/UK/ Italy/Poland/France
1999)
68. The Foundation for the Refugee Education Trust (RET, Switzerland/Burundi/
Chad/Congo/Kenya/Afghanistan/Colombia/Ecuador/Panama/Haiti/Costa Rica, 2000)*
69. Global Forest Coalition (The Netherlands, 2000)
70. International Tibet Support Network (US/UK/India/Mexico 2000)
71. Pakiv European Roma Fund (Pakiv, Hungary/Bulgaria 2000)
72. International Dalit Solidarity Network (IDSN, Denmark, UK, France, Germany, The
Netherlands, Denmark, Sweden, Belgium 2000) consultative status with UN ECOSOC
pending.
73. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM,
Belgium, 2001)**
74. Platform Migrants and European Citizenship (PMC, France, 2003)
75. International Caucasus Foundation on Minority Issues (ICFMI, Baku, Azerbaijan,
2003)
76. European Roma Information Office (ERIO, Belgium, 2003)
77. European Roma and Travellers Forum (ERTF, France, 2004)
78. World Uyghur Congress, Munich, Germany, 2004
79. Council of Armans (Albania, 2005)
80. Regional Centre for Minorities (RCM, Serbia, 2006)
81. United World of Indigenous Peoples (UWIP, Brno, Czech Republic, 2006)
82. Pakiv European Network (PEN, Bulgaria/Hungary 2007)
83. The European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO Network, Belgium,
Albania, Bulgaria, Macedonia, Moldova, Romania, The Netherlands, Turkey 2008)
84. Black European Women‟s Council (BEWC, Austria/Belgium 2008)
85. Policy Centre for Roma and Minorities (Romania, 2008)
86. European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO, France, 2010)
= ENSZ, ECOSOC konzultatív státus

**

= részvételi státus az Európa Tanácsban

***

= Mindkét (ENSZ, Európa Tanács) státus

Az adatgyűjtés és e kutatás céljából készített meghatározás pontosításának folyamatában
kirajzolódott az INGO-k „szervezeti mezeje” (organisational field). Világossá vált, hogy
Európában a kisebbségvédelmi INGO-kat ritkán lehet egynemű és rögzített kategóriaként
kezelni.

Ellenkezőleg, az INGO-k mindinkább olyan sokrétű, hálózat-szerű struktúrák,
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amelyek gyakran több egységből és szereplőből állnak. Az is kiderült, hogy a
kisebbségvédelmi INGO-k egy olyan kisebbségvédelemre specializálódott privát szervezeti és
közintézeti (vagy éppen hibrid) intézményes környezetben operálnak, amelyet egymást átfedő
szervezeti mandátumok és tevékenységek, valamint strukturális egybefonódások jellemeznek.
Ebből adódóan a kisebbségvédelmi INGO-k identitása, tevékenysége és teljesítménye nem
csak a nemzetközi szervezetekkel és államokkal való bilaterális interakció függvénye, hanem
egy egymással

sokrétűen

összekapcsolódó

szervezeti

mezőbe

való

beágyazottság

következménye is. A kisebbségvédelmi INGO-k működésének és teljesítményének árnyaltabb
megértéséhez e „szervezeti mezővel”94 való interakcióik szisztematikus feltérképezése
elengedhetetlen. E kutatás eddigi eredményei arra mutatnak, hogy e „szervezeti mezőben” a
nemzetközi szervezetek, kisebbségvédelmi INGO-k és az akadémia nexusának vizsgálata
különösen fontos a nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer fejlődésének és dinamikájanak
megértéséhez.
Végül, e tanulmány hangsúlyozza, hogy a kutatás erdeményeként összeállított adatbázis nem
hibátlan és semmiképpen nem tekinthető véglegesnek.
International Organisations évkönyvére,

95

Mindazonáltal a Yearbook of

számtalan releváns nemzetközi szervezet tagsági

listájára, INGO könyvtárakra és nemzetközi szakértőkkel való konzultációra támaszkodó
adtabázis pontossága és kiterjedése elégséges az európai kisebbségvédelmi INGO-k
tipológiájának

felállításához

és

ezen

INGO-k

legfontosabb

fejlődési

trendjeinek

felvázolásához.
4.2. A kisebbségvédelmi INGO-k jelenlegi populációja Európában
A kutatás adatbázisába foglalt aktív európai kisebbségvédelmi INGO-k történelme körülbelül
150 évet fog át. Az első, ma is aktív kisebbségvédelmi INGO-t 1846-ban, az utolsót 2010
decemberében alapították. Az adtabázis összesen 86 aktív kisebbségvédelmi INGO-ból áll. A
második világháborút követő időszakban az INGO-k száma folyamatosan növekedett, majd a
kilencvenes években a kisebbségvédelmi INGO-k száma megkétszereződött. E robbanásszerű
növekedést materiális és eszmei (ideational) tényezők egyaránt magyarázzák. Európa nagy
részében az autoriter rezsimek bukása a „politikai lehetőség struktúrák” nyitottabbá
válásához vezetett. Normatív szempontból az 1990-es évek első felében felállt a nemzetközi
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Smith, Jackie and Fetner, Tina. 2010. Structural Approaches in the Sociology of Social Movements. In:
Handbook of Social Movements Across Disciplines edited by Klandermans, Bert and Roggeband, Conny.
Springer Science +Business Media. 32.
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kisebbségvédelmi rezsim. Az új évezred első évtizedében – amikor a nemzetközi és hazai
politikai lehetőségek egyre mélyebben megoszlottak a kisebbségi identitások és „téma
csoportok” mentén – az INGO-k robbanásszerű növekedését számuk jelentékeny csökkenése
követte. Európai szinten a jelek arra mutatnak, hogy az emigráns vagy „új” kisebbségek
helyzetét szabályozó normák evolúciója megfeneklett, és a nemzeti kisebbségek jogainak
fejlődését továbbra is tétlenség jellemzi.
Aktív Kisebbségvédelmi INGO-k alapításuk évtizede szerint (angol nyelven)
35
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WW2 = Második világháború
Milyen főbb témákkal vagy téma-csoportokkal foglalkoztak az adatbázisban számba vett
INGO-k?

A nemzetközi kisebbségvédelmi INGO-k tematikus fókuszát elemezve

elmondható, hogy az utóbbi százötven évben az INGO-k kitartóan dolgoztak néhány témán.
Ezek a következők: (i) antiszemitizmus majd antirasszizmus és ennek csoport-specifikus
formái, úgymint az iszlám ellenesség és cigány ellenesség; (ii) a nemzeti kisebbségek vagy a
„nemzetiségek” jogai; (iii) az őslakos népek jogai; és végül (iv) a migránsok és menekültek
támogatása. E témák időbeni megoszlása arra utal, hogy Európában a legtöbb őslakos
népekkel foglalkozó INGO (10 INGO) az 1990-es években alakult. Az antidiszkriminációra
specializálódó INGO-k alapításának nagy része az Európai Unió antidiszkriminációs
normáinak megalkotásához kapcsolódik a kilencvenes években, amikor öt ilyen profilú
INGO-t alapítottak. Végül, bár a migránsokra és menekültekre koncentráló INGO-k száma
általában véve alacsony, a legtöbb ezzel a témával foglalkozó INGO-t a kilencvenes és 2000es években alapították Európában. A nemzeti kisebbségek vagy nemzetiségek jogainak
nemzetközi szabályozása Európában az egyik legállhatatosabb INGO témakör. Az Európai
Nemzetiségek Föderációját (Federal Union of European Nationalities – FUEN) 1949-ben
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alapították, mindössze 11 évvel azt követően, hogy az 1925-ben alapított Nemzetiségi
Kongresszus feloszlott 1938-ban. E téma szívósságára és életképességére vonatkozóan
megtévesztő lehet az, hogy számszerűen mindössze 4 nemzetiségekre specializálódó
kisebbségvédelmi INGO maradt fenn az általam vizsgált időszakban. Figyelembe kell
vennünk azt is azonban, hogy ezen szervezetk némelyike föderáció, és tagságuk rohamos
növekedése 1989 után arra utal, hogy a magukat nemzeti kisebbségként definiáló csoportok
fokozottan kapcsolódtak be a nemzetközi szervezetek munkájába. Például, a FUEN tagsága
robbanásszerűen növekedett 1989 után, hogy ma már több mint 80 kisebbségi szervezet
esernyőszervezete legyen.96 A FUEN tagságának jelentékeny és folyamatos növekedése arra
is utal, hogy az európai nemzeti kisebbségek, az individuális jogokból építkező nemzetközi
kisebbségvédelmi rezsimmel szemben, a csoport-specifikus kisebbségi jogokért való
aktivizmust részesítik előnyben, kitartva egy, a nemzetközi normaképzés területén
meglehetősen sikertelen történelmi identitás keret, a nemzeti kisebbség avagy „nemzetiség”
mellett.

Ám a legrégebbi európai nemzetiségi platform, a FUEN tagságának állandó

növekedése arra is mutat, hogy Európában a nemzetiségek nem opportunisták identitás
kereteik megválasztásában. Ellenkezőleg, a csoport-specifikus kisebbségi jogokért való majd
egy évszázados nemzetiségi aktivizmus felfedi, hogy vannak esetek, amikor a „helyénvalóság
logikája” (logic of appropriateness) felülkerekedik az „érdekérvényesítő racionalitáson”
(instrumental rationality).

Ezekben az esetekben (pl.FUEN) az identitáson alapuló

hosszútávú célokat még akkor is fenntartják a norma-aktivisták, ha ezek elérése sorozatosan
kudarcot vallott a történelem során, és megvalósításukra nincs sok remény a közlejövőben
sem.
E kutatásban a kisebbségvédelmi INGO-k tipizálása két kritikus tulajdonságukra épül. Ezek a
tagság összetétele, és az a téma-csoport, amelyre az INGO fókuszál. A kutatás különbséget
tesz azon kisebbségvédelmi INGO-k között, amelyek tagsága kizárólag kisebbségi összetételű
és azon szervezetek között, amelyek összetételében olyan tagok is vannak, akik nem
feltétlenül vallják magukat kisebbséginek. Az első típusú platform a „kisebbségi INGO”,
amely az etno-kulturális csoportok érdekképviseletére koncentrál, a második típus az
„univerzális kisebbségvédelmi INGO”, amely a norma-alapú, elveszerű aktivizmusra
koncentrál és elsősorban nemzetközi normákra és egyetemes értékekre támaszkodik anélkül,
hogy tagjai érdekeit bármilyen módon előnyben részesítené. E két típus elkülönítése kritikus e
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Lásd a FUEN honlapját: https://www.fuen.org/european-minorities/members/map/ (2015.02.08)
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kutatásban, hiszen lehetővé teszi a kisebbségi érdekképviseleti mozgalmak összevetését az
univerzális összetételű, professzionális kisebbségvédelmi INGO-k elvszerű aktivizmusával.
A kisebbségvédelmi INGO-k téma-fókuszának áttekintése alapján, ezeket négy, általánosabb
téma-csoport alapján kategorizálhatjuk.

E négy, téma-fókusz szerinti INGO kategória a

következő:


(a) kisebbségvédelmi INGO-k, amelyek egy szélesebb kisebbségi (identitás)
kategóriára (pl. nemzetiség, őslakos népek) koncentrálnak;



(b) INGO-k, amelyek specifikus csoportokra koncentrálnak (pl. romák, magyarok,
arománok);



(c) INGO-k, amelyek általános kisebbségvédelemmel foglalkoznak, tehát több, mint
egy kisebbségi csoportra és/vagy általános kisebbségi identitás-kategóriára és több,
mint egy kisebbségi jogra koncentrálnak; és, végül,



(d) INGO-k, amelyek specifikus kisebbségi jogok védelmére szakosodtak, úgymint
antidiszkriminiáció vagy a nők jogai.

A kisebbségvédelmi INGO-k e csoportosítása lehetővé tette az átfogó numerikus trendek
leírását az INGO-k fejlődésében és földrajzi megoszlásukban. A kutatás eredményei alapján
megállapítató, hogy majdnem kétszer annyi univerzális kompozíciójú kisebbségvédelmi
INGO van, mint kizárólag kisebbségi összetételű. Ezen INGO-k majdnem 90%-a NyugatEurópában székel.
A kisebbségi es univerzális kisebbségvédelmi INGO-k számbeli megoszlása (angol
nyelven)

Minority = kisebbség
Universal = univerzális tagság
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Ma aktív Nyugat és Kelet-Európai kisebbségvédelmi INGO-k (angol nyelven)

East = Kelet
West = Nyugat
Ezt az eredményt árnyalja némiképp az a tény, hogy a kisebbségek gyakran gyűjtő
platformokban szövetkeznek.

Mint jeleztem, a FUEN-nek például 86 kisebbségi

tagszervezete volt 2011 májusában. Az ENAR (European Network Against Racism) tagsága
körülbelül 700 civil szervezetből áll, amelyek között kisebbségi szervezetek is vannak.
Az univerzális összetételű kisebbségvédelmi INGO-k legnagyobb arányban szélesebb
kisebbségi kategóriákra (pl. nemzetiség, őslakos népek) szakosodtak. Ezen INGO-k 60%-a az
őslakos népekkel foglakozik, ami egy meglepő eredmény, hiszen Nyugat- Európában nagyon
kevés őslakos nép él (lappok, inuitok).
E kutatás arra is rámutat, hogy Europában a nyugati, univerzális kompozíciójú INGO-k
alakították ki az általános kisebbségvédelem tematikáját. A többi INGO kategóriához képest
ez egy kisszámú szervezetet magába foglaló kategória, amely mindössze 8 INGO-ból áll.
Fontos kiemelni, hogy az általános kisebbségvédelem tárgykörében dolgozó INGO-k
tevékenységüket nem kizárólag a nemzetközi kisebbségi jogi rezsimre összpontosítják, bár ez
része mandátumuknak.
Fontos kiemeleni, hogy míg az univerzális összetételű, professzionális INGO-k a négy témacsoport mindegyikében működnek, a kisebbségi INGO-k a négyből csupán két tárgykörre
összpontosítanak: a diszkrét, megnevezett csoportokra és a tágabb kisebbségi kategóriákra.
A különböző, specifikus kisebbségi csoportokra fókuszáló transznacionális struktúrák a
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kisebbségvédelmi INGO-k második legnépesebb kategóriáját alkotják Európában.97

E

98

kategóriában – egy INGO kivételével – minden szervezet diszkrét történelmi kisebbségekre
szakosodott. Ezen kisebbségek közé tartoznak az arománok, magyarok, zsidók, macedónok,
romák, szindhik, ujgurok és a nyugat-trákiai törökök. Míg ezen INGO-k közül kettőt Európán
kívül élő diaszpóra csoportok alapítottak (lásd ujgurok es szindhek), három szervezetet – a
magyar és macedón kisebbségekét, valamint a görögországi törökök jogaiért küzdő INGO-kat
– még 1989 előtt Nyugaton élő diaszpóra csoportok állították fel az Egyesült Államokban,
Kanadában és Németországban. Ezen INGO-k fókuszában álló kisebbségi csoportok kivétel
nélkül transznacionálisak, tehát több ország területén élnek. E kisebbségek transznacionális
jellege legitimizálja nemzetközi szintű norma-aktivizmusukat, hisz problémáik nemzetközi
érdekeltségű témaként jeleníthető meg. A diaszpórák által alapított transznacionális
szervezeteken kívül, összesen három európai történelmi kisebbség működtet transznacionális
civil társadalmi szervezetet. Ezek a zsidók, a romák és újabban az arománok. A romák hét
kisebbségvédelmi INGO-t, míg a zsidók hat szervezetet tartanak fenn, így ők Európa azon két
kisebbségi csoportja, amelynek a legnagyobb számú transznacionális szervezeti platformja
van. A nemzeti kisebbségek mellett három őslakos nép hozott létre országhatárokon és
kontinenseken átnyúló választott képviseleti struktúrát: a lappok, az aleutok és az inuitok. Az
afrikai berberek jogaiért és érdekeiért a Párizsban székelő Congrès Mondial Amazigh harcol,
amelyet a Franciaországban élő berber diaszpóra alapított. Mindent összevetve, a specifikus
kisebbségekre szakosodó INGO-k kis száma arra utal, hogy Európában a nemzeti kisebbségek
érdekeik érvényesítéséért inkább politikai, mintsem civil társadalmi aktivizmust követnek.
Árnyaltabb képet mutat azonban, ha számba vesszük azokat a transznacionális kisebbségi
platformokat, amelyek egy tágabb kisebbségi kategória – úgymint nemzetiségek, őslakos
népek – jogainak kodifikációjáért küzdenek, mint a FUEN vagy az UNPO. E gyűjtő
platformok keretében számos kisebbség összefog a csoport-specifikus, tehát egy szélesebb
kisebbségi kategóriára vonatkozó kisebbségi jogokért való küzdelemben.
A kutatás egyik legmeglepőbb eredménye az, hogy Európában a transznacionális aktivizmust
gyakorló történelmi kisebbségek túlnyomó többsége nem a meglévő generikus/kulturális
kisebbségi jogok tökéletesítéséért küzd, hanem csoport- vagy kategória-specifikus jogokért,
például a nemzetiségek vagy a romák jogaiért. Európában gyakorlatilag nincs példa olyan
kisebbségi INGO-ra, amely a létező általános nemzetközi kisebbségi jogok tökéletesítéséért
97
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küzdene. A Conseil de la Jeunesse Pluriculturelle de France (COJEP), egy kisebbségi INGO,
amely egy specifikus normára, az antirasszizmusra alapozva tevékenykedik, és ennek csoportspecifikus formája, az iszlám-ellenesség ellen küzd. A Jewish Contribution to an Inclusive
Europe (CEJI) diverzitás-kérdésekkel foglakozik, és egy inkluzív Európa a célja. Ez a két
kisebbségi tagságú INGO áll legközelebb az általános kisebbségi es emberi jogokért való
küzdelemhez.
A tanulmány az „új” vagy „emigráns kisebbségek”99 fogalmára támaszkodva azt vizsgálta,
hogy e kisebbségi identitás-keretnek van-e támogatottsága az európai transznacionális
kisebbségvédelmi aktivizmus berkeiben. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az „európai
muszlimok” – egy páneurópai vallási kisebbség – kivételével nincs olyan transznacionális
emigráns közösség, amelyik kisebbségként definiálta volna önmagát a létező nemzetközi
kisebbségjogi rezsim keretein belül. Példának okáért, az inter-szekcionális diszkrimináció
elleni transznacionális aktivizmusában a Black European Women‟s Council kifejezetten
elutasítja a migráns/bevándorló identitás keretét. Ugyanakkor nem alkalmazza a kisebbségi
kategóriát sem az egyenjogúság megteremtésének céljából. Az európai antidiszkriminációs
mozgalomba kapcsolódva, európai polgárokként definiálja az európai fekete nőket,
hangsúlyozva, hogy sokan közülük már második vagy harmadik nemzedékként születtek
Európában. Ugyanakkor, a migráns és menekült ügyekre szakosodó univerzális kompozíciójú
INGO-k közül egy sem alkalmazza a kisebbségi identitás-keretet, habár néhányan közülük
aktivizmusukban

explicite

kapcsolódnak

az

antirasszista

és

antidiszkriminációs

transznacionális mozgalmakhoz.
E kutatás eredményei azt mutatják, hogy az úgynevezett „emigráns” vagy „új” kisebbségek
identitásuk és jogaik megfogalmazása érdekében nem támaszkodnak a létező nemzetközi
kisebbségvédelmi rendszerre. Az érdemi és direkt interakció hiánya az „új” kisebbségek és a
nemzetközi

kisebbségvédelmi

rezsim

között

felveti

az

„emigráns

kisebbségek”

önszerveződését támogató anyagi és eszmei források hiányának kérdését mind hazai mind
pedig európai szinten. Ugyanakkor elgondolkodtató és megkérdőjelezhető a nemzetközi
szervezetek és az akadémia szerepe a felülről vezérelt kisebbségi identitás-keretek
megalkotásában és terjesztésében, hiszen itt olyan kisebbségi kategóriák is születnek, amelyek
a gyakorlatban nem léteznek illetve olyan diszkrét, történelmileg kialakult kategóriák
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Megjegyzendő, hogy az „új” vagy „emigráns” kisebbségek koncepcióját elsősorban az Európa Tanács
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kibővítéséről vagy egybemosásáról van szó, amelyhez a kisebbségek nem járultak hozzá vagy
kifejezetten ellenzik azt.100
Ez az értekezés az európai kisebbségvédelmi INGO-k politikai földrajzába is betekintést
nyújt. Hol van a transznacionális kisebbségvédelmi aktivizmus földrajzi központja
Európában? Képesek voltak-e a kisebbségvédelemi INGO-k a saját térképüket létrehozni, és a
földrajzi megoszlásukat alátámasztó hatalmi viszonyokat módosítani? Az INGO-k globális
megoszlásához hasonlóan az európai kisebbségvédelmi INGO-k földrajzi központja szintén
Nyugat-Európában van. Összességében az adatbázisban szereplő 86 kisebbségvédelmi INGO
89%-a (77 a 86-ból) Nyugat-Európában székel. A maradék 11%-nak (10 a 86-bol) a
posztkommunista Kelet-Európában van a székhelye. Ezt a képet árnyalja azonban a
transznacionális kisebbségvédelmi aktivizmus folyamatainak részletesebb vizsgálata, amely
azt mutatja, hogy az utóbbi két évtizedben a posztkommunista kelet, ha kismértékben is, de
fokozatosan integrálódik a transznacionális európai kisebbségvédelmi aktivizmusba. Három
folyamatra érdemes rávilágítani ebben a kontextusban. Először is, létezik néhány olyan
horizontális hálózatként létrejött kisebbségvédelmi INGO, amelyeknek egyaránt vannak
nyugaton és keleten is központjai. Másodsorban, vannak olyan, nagyrészt kisebbségi tagságú
INGO-k, amelyek székhelye Nyugat-Európában van ugyan, de tagjaik túlnyomó része keleteurópai kisebbségi szervezetekből áll. Harmadsorban, számos olyan nyugati székhelyű INGO
van, amely egy decentralizációs folyamat eredményeképpen keleti regionális központokat
alapított. Ha összesítjük azon INGO-k számát, amelyeknek valamiféle strukturális jelenlétük
van Kelet-Európában, akkor elmondható, hogy a kisebbségvédelmi INGO-k jelenléte
jelentősen megnőtt a posztkommunista országokban. Az 1940-1989 közötti 2,6%-ról 30%-ra
növekedett az 1989 utáni periódusban. Megállapítható tehát, hogy bár az európai
kisebbségvédelmi INGO-k földrajzi és hatalmi központja Nyugat-Európa maradt, a civil
társadalmi aktivizmus eredményeként az INGO-k politikai földrajza megváltozott valamelyest
Európában, hisz az INGO- térképen egyre több kelet-európai szervezet látható.
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Példakent hozhatjuk fel az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezményét amely, címe szerint, kifejezetten a
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Az európai transznacionális kisebbségvédelmi aktivizmus Európán kívüli dimenziója mindig
is meghatározó volt. Az Európán kívüli aktivizmus fő formái a következők:


európai székhelyű INGO-k Európán kívüli tevékenységet folytatnak gyakran
decentralizált vagy dekoncentrált regionális központok segítségével;



Európán kívül székelő kisebbségvédelmi INGO-k rendszeresen dolgoznak Európa
több országában, gyakorta európai kirendeltségek segítségével;



kontinenseken átívelő horizontális hálózatok működnek egyszerre több földrajzi
központtal.

Ugyanakkor körülbelül 34%-a az aktív INGO-knak kizárólagosan Európára korlátozza a
tevékenységét olyan nemzetközi vagy szupranacionális intézmények körül, mint az Európai
Unió. Továbbá vannak olyan INGO-k, amelyek szűkebb földrajzi régiókra összpontosítják
tevékenységeiket, mint például az Arktisz, Délkelet-Európa vagy a Kaukázusok.

Egyik

INGO sem elszigetelt egység, és a mandátumuk földrajzi behatárolásától függetlenül
kapcsolatban állnak a különféle – globális, regionális és helyi – szinteken működő hasonló
szervezetekkel. A gyakorlat azt mutatja, hogy az idők során számos INGO megváltoztatta
tevékenységének földrajzi hatókörét, amelynek egyik oka az INGO tematikai fókuszának
módosulása.
4.3. Az európai kisebbségvédelmi INGO-k stratégiái és teljesítménye
Amint az elméleti keretet tárgyaló részben utaltam rá, e tanulmány a kisebbségvédelmi
INGO-k

norma-aktivizmusának

hatékonyságát

vagy

sikerességét,101

mozgalmakat elemző szociólógiai irodalomra támaszkodva,

102

a

klasszikus,

a kollektív cselekvési

stratégiák négy dimenziója alapján vizsgálja. Ezek a következők: (i) értelmezési keretek; (ii)
mobilizációs struktúrák; (iii) akcióformák és taktikai repertoár; és végül (iv) „politikai
lehetőség struktúrák”. A kutatás eredményeinek részletes bemutatására nincs mód ebben az
összefoglalóban. Ezert csak néhány pontot emelek ki röviden.
A kutatás megvizsgálta az kisebbségi INGO-k által kovácsolt identitás kereteket és az
univerzális

összetételű

kisebbségvédelmi

INGO-k

által

alkalmazott

normatív

megközelítéseket, és politikai diskurzusokat. Mindkettő igen változatos. A kisebbségi tagságú
101

A norma aktivizmus akkor sikeres, amikor dokumentálhatóan hozzájárul új normatív kategóriák
létrehozásához.
102
McAdam, Doug, Sidney G. Tarrow and Charles Tilly. 2001. Dynamics of contention. Cambridge: Cambridge
University Press.
Tarrow, Sidney. 2005. The New Transnational Activism. New York: Cambridge University Press.
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INGO-k által alkotott identitás-keretek, mint például a nép, nemzet vagy nemzetiség,
szembeszállnak a létező, nagyrészt a kultúra megőrzésére koncentráló individuális
nemzetközi kisebbségi jogokkal, hiszen, kollektív entitásként, a kulturális sokféleség védelmét
meghaladva, az alacsonyabb rendűnek tekintett kisebbségi státusz egyenlőségét kívánják
megteremteni redisztribúciós eszközökkel is. Kiemelendő, hogy vannak kisebbségek, amelyek
transznacionális norma-aktivizmusukban többféle identitás keretet is alkalmaznak. Például a
magyar és török kisebbségek hatékonyságuk növelése céljából különálló kisebbségként is
tevékenykednek és – a gyűjtőplatformok tagszervezeteként – nemzetiségekként is.
Identitásukból származtatott céljaik alapján, a transznacionális roma platformok alkalmazzák
az „állam nélküli nemzet”, „nemzeti kisebbség” vagy a „rasszizmus áldozatai” kereteket is.
Összességében, a roma identitás-keret a transznacionális etnikum típusú kisebbség egy sajátos
esete, amely nem egy szélesebb kisebbségi kategória mentén fogalmazza meg csoportspecifikus követeléseit, hanem egy diszkrét etnikum jogaiért küzd.
A kisebbségek által létrehozott INGO-k tehát csoport-specifikus kisebbségi jogokért
küzdenek vagy egy transznacionális kisebbség vagy szélesebb kisebbségi kategóriák mentén
(pl. nép, nemzetiség). Ez a kutatás nem dokumentált egyetlen olyan kisebbségi összetételű
INGO-t sem, amely a létező általános kisebbségi jogok tökéletesítéséért vagy új általános
kisebbségi jogok alkotásáért küzdene. A kutatás egy másik érdekes eredménye, hogy
Európában a kisebbségi összetételű INGO-k által a transznacionális norma-aktivizmusban
alkalmazott identitás-keretek meglehetősen kiforrottak és stabilak. Például, az 1999-2009
közötti évtizedben mindössze két őslakos INGO terjesztett elő jelentést az Európa Tanács
Kisebbségi Keretegyezményének monitorizálási mechanizmusának részeként. Nagyon kevés
kivétellel, mint például a krími tatárok, az európai nemzeti kisebbségek, illetve állam nélküli
nemzetek nem vesznek részt az őslakos népek számára kijelölt globális fórumokon. 2011
májusáig a FUEN-nek mindössze egy őslakos tagja volt. Összességében elmondható, hogy a
transznacionális norma-aktivizmus kontextusában a nemzeti kisebbségeket és az őslakos
népeket képviselő civil társadalmi szervezetek közötti átfedés minimális. További kutatásra
van szükség annak megvilágítására, hogy ez a különutas aktivizmus mennyire és hogyan
befolyásolja a különböző etno-kulturális kisebbségek egymástól való tanulását és milyen
hatással van hosszútávon a nemzetközi kisebbségvédelmi rezsimre.
A tartós szervezeti platformok létrehozása (hálózatok, koalíciók és mozgalmak)
kulcsfontosságúak

a

norma

aktivizmus

sikeressége

szempontjából.

Az

európai

kisebbségvédelmi INGO-k létrehoztak-e kampány koalíciókat a nemzetközi kisebbségvédelmi
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rendszer befolyásolására? E kutatás eredményei azt mutatják, hogy Európában a
kisebbségvédelmi INGO-k tartós, hosszútavú koalíciókat hoztak létre az őslakos népek, roma
jogok és antidiszkriminácio témaköreiben, viszont, az egy identitás-keret köré csoprtosuló
esernyőszervezeteken túlmenően, nem hoztak létre tartós koalíciókat sem a „nemzeti
kisebbségek” sem pedig az általános nemzetközi kisebbségi jogok területén.
A kisebbségvédelmi INGO-k által létrehozott mobilizációs struktúrák rövid számbavétele két
fontos történelmi változást fedett fel a civil társadalmi szervezetek transznacionális
mobilizációjának dinamikájában. Az 1989-et követő periódusban a roma ügyek körüli
mobilizáció fokozatos növekedést mutat. Amint az adatbázis elemzéséből kiderül, az új
évezred első évtizedeiben alapított kisebbségvédelmi INGO-k egyharmada kizárólagosan
roma ügyekre fókuszál. Ezzel ellentétben 1989 előtt a roma vagy a roma ügyekre koncentráló
civil társadalmi mobilizáció szegényesnek mondható. Mindössze néhány kisebbségvédelmi
INGO, mint az International Romani Union vagy a Roma National Congress, kapcsolódott be
szórványosan a transznacionális kisebbségvédelmi norma-aktivizmusba. Nincs arra vonatkozó
adat sem, hogy a két világháború közötti Nemzetiségi Kongresszusnak roma tagjai lettek
volna, holott nemzeti szintű roma civil társadalmi szervezetek már léteztek akkoriban.103 A
másik jelentős változás az európai zsidók transznacionális norma aktivizmusában következett
be. A két világháború közötti időszakban, a cionista politikai mozgalomban való részvétel
mellett, nehány zsidó kisebbségi szervezet 1933-ig tagja volt a Nemzetiségi Kongresszusnak,
és ennek munkálataiban nemzeti kisebbségként vettek reszt. Igen kevés kivétellel, a második
világháború után az európai zsidók nemzeti kisebbségként való mobilizációja radikálisan
visszaszorult.104 További kutatás szükséges annak felderítésére, hogy a történelem során
hogyan és miért változnak vagy állandósulnak a transznacionális kisebbségi identitás keretek.
A kutatás azt is vizsgálja, hogy a kisebbségvédelmi INGO-k alkalmaznak-e olyan
akcióformákat, amelyek kifejezetten az identitás politikára jellemzőek. A kutatás során
felfedett

taktikai

repertoár

arra

mutat,

hogy

a

kisebbségvédelemnek

erőteljes

biztonságpolitikai vonzata van Európában. A kisebbségvédelem biztonságpolitikába való
ágyazottsága arra vezetett, hogy a kisebbségeknek „deszekuritizálniuk” (desecuritise) és
depolitizálniuk kell a norma-aktivizmusban alkalmazott identitás kereteiket és az
identitásukhoz kötődő céljaikat. Például, a European Bureau of Lesser Used Languages
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(EBLUL) a „nyelvi kisebbség” identitás keretet alkalmazta, hogy hangsúlyozza tagságának
kizárólagosan kulturális céljait. Egy másik kisebbségvédelmi INGO által alkalmazott taktika a
kisebbségi aktivizmus depolitizálása volt, egy elfogulatlan és elvszerű, nemzetközi normaalkotásra koncentráló megközelítés kialakítása és előtérbe helyezése által. A két világháború
közötti Nemzetiségi Kongresszus volt az első dokumentálható kisebbségvédelmi INGO,
amely ezt a módszert alkalmazta, és eljárási szabályként is rögzítette.105
Végül, a nemzetközi „politikai lehetőség struktúrák” kisebbségvédelmi INGO-k iránti
viszonyának vizsgálata azt mutatja, hogy a nemzetközi szervezetek nyitottsága a különféle
kisebbségvédelmi INGO-k irányában jelentősen változik. Például, ha összevetjük az ENSZ
őslakos népekkel és kisebbségekkel foglalkozó orgánumainak számát, mandátumát,
autoritását, finanszírozását és látogatottságát, akkor világossá válik, hogy a két kisebbségi
csoport támogatottsága közötti különbség szignifikáns.
Az ENSZ őslakós népekre és kisebbségekre vonatkozó struktúrái (angol nyelven)
UN structures on indigenous peoples
1982: Working Group on Indigenous Populations of the Sub-Commission on Promotion
and Protection of Human Rights -- replaced in 2007 by the Expert Mechanism on the Rights
of Indigenous Peoples reporting to the Human Rights Council (3 days/year)

1985: Voluntary Fund for Indigenous Populations

2000: Permanent Forum on Indigenous Issues, advisory body to the Economic and Social
Council (two weeks/year)

2002: UN Inter-Agency Support Group on Indigenous Peoples' Issues supports and
promotes the Permanent Forum on Indigenous Issues across UN agencies and IGOs

2001: Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of
indigenous peoples reporting to the Human Rights Council
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UN structures on minorities
1995: Working Group on Minorities of the Sub-Commission on Promotion and Protection of
Human Rights - replaced in 2007 by the Forum on Minority Issues reporting to the Human
Rights Council (2 days/year)

2005: Special Rapporteur on Minority Issues (formerly Independent Expert on Minority
Issues) reporting to the Human Rights Council

Továbbá, míg az őslakos népekkel foglalkozó ENSZ mechanizmusok szorgalmazzák és
támogatják az őslakos népek részvételi lehetőségét, nincsenek ehhez fogható elvárások a jóval
kisebb számú kisebbségekre szakosodott orgánumban. A két identitás csoport kezelése közötti
egyik legjelentősebb különbség abban áll, hogy míg az ENSZ aktívan támogatta anyagilag és
eszmeileg az őslakos népek részvételét jogaik megalkotásában, a kisebbségek mondhatni
egyáltalán nem vettek részt a saját jogaikat megteremtő norma-alkotó folyamatban.
Mindemellett e kutatás azt is mutatja, hogy az a tény, hogy a két kisebbségekkel foglalkozó
ENSZ orgánum mandátuma értelmében a létező normák implementációjával foglalkozik,
kedvezőtlen az új normák alkotására koncentráló transznacionális koalíciók létrehozása
szempontjából, hisz a normák betartásának sürgetése természetéből adódóan a nemzeti szintű
hálózatok alapításának és működtetésének kedvez. Mindent összevetve, emberi jogi
kontextusban nehéz a két csoport kezelése között fennálló számottevő különbséget
megindokolni, akár konceptuális vagy morális szempontból.
Európai kontextusban megállapítható, hogy a nemzetközi szervezetek (Európa Tanács,
EBESZ) kisebbségvédelmi INGO-kkal való interakciójából szinte teljesen hiányzik az
átláthatóság. E kapcsolatok szinte kivétel nélkül informálisak és előnyben részesítik az
univerzális összetételű, professzionális INGO-kat, valamint az akadémiai, illetve kutató
intézeteket. Amikor még megvoltak, az Európa Tanácsban a két kisebbségre szakosodott
orgánum, a DH-MIN és az MG-S-ROM, nem bátorította a kisebbségek részvételét oly módon,
ahogyan ezt az ENSZ az őslakos népek esetében teszi. Megjegyzendő azonban, hogy mindkét
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szakértői bizottság megszűnt 2010-ben,106 de míg a romákkal foglalkozó munkacsoport
rangját megemelték, a kisebbségekkel foglalkozó munkacsoport véglegesen megszűnt.
Az értekezés betekintést nyújt a kisebbségvédelmi INGO-k részvételébe a többszintű
„politikai lehetőség struktúrákban”, hiszen e részvétel módozatai és foka utal az INGO-k
hatására és teljesítményére, tehát arra, hogy milyen mértékben mozdultak ki a globális és
regionális döntéshozatal perifériájáról, avagy Barsh (1994) szavaival élve, mennyiben váltak a
nemzetközi jog és politika tárgyaiból ezek alanyaivá. Ez a kutatás az EU kontextusában
kiemelte a többszintű kormányzási struktúrák megjelenését a romák esetében, és az őslakos
népekre vonatkozóan az Arctic Council kontextusában. A többszintű kormányzási struktúrák
jóval gyengébb és jórészt informális típusai dokumentálhatóak az EBESZ keretein belül a
nemzeti kisebbségek vonatkozásában.107
Összességében elmondható, hogy a kisebbségek részvétele a többszintű kormányzási
struktúrákban,

tükrözi

a

nemzetközi

szervezetek

identitás-csoportonkként

változó

receptivitását. Úgy tűnik, hogy ez a különféle kisebbségeket megkülönböztető fogadókészség
elsősorban biztonságpolitikai meggondolásokon, és nem az igazságosság követésére alapul.
Tehát, a politikai meggondolások felülírják a norma-alapú megközelítést. Például, az ENSZ
előnyben részesíti a „számbelileg kicsi, politikailag gyenge, földrajzi szempontból perifériális
és geopolitikailag ártatlan”108 őslakos népeket a nemzeti kisebbségekhez képest, amelyekből
néhány valójában biztonsági kockázatot jelenthet az államok integritására nézve. Európában,
miután a létező globális kisebbségi jogok megerősítésére vonatkozó erőfeszítések a
kilencvenes évek elején csődöt mondtak, az Európa Tanács arra törekszik, hogy a nemzetiségi
jogok tartalmi megerősítése helyett ezek kiterjesztését szorgalmazza más jogalanyokra, úgy,
mint az emigráns kisebbségek bevonásával a Kisebbségi Keretegyezmény jogalanyai közé. E
kutatás eredményei arra utalnak, hogy a Nemzetek Ligája óta a nemzetközi szervezetek az
általános kisebbségi jogok megalkotásával próbálják a biztonsági veszélyekkel fenyegető
nemzeti kisebbségeket kordában tartani. Ezek a generikus kisebbségi jogok elsősorban
kulturális garanciát biztosítanak az etno-kulturális kisebbségek számára anélkül, hogy területi
kötődéseiket és az állami javak elosztásában a kisebbségeket érintő igazságtalanságokat
figyelembe vennék és jóvátennék. További kutatás szükséges annak elemzésére, hogy vajon a
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kisebbségi identitás-kereteinek „deszekuritizálása” sine qua non feltétele-e a csoportspecifikus kisebbségi jogok megalkotásának.
A létező nemzetközi kisebbségi jogok milyen mértékben vannak összhangban, vagy ütköznek a
kisebbségvédelmi INGO-k által kinyilvánított kisebbségi szükségletekkel és érdekekkel?
Mindenekelőtt

az

a

tény,

hogy majdnem

kétszer

annyi

univerzális

összetételű

kisebbségvédelmi INGO van, mint kisebbségi tagsággal rendelkező, kérdéseket vet fel a
létező kisebbségvédelmi rezsim relevanciájáról a kisebbségek számára. Ugyanakkor rámutat
azon eszmei és materiális források hiányára, amelyek a kisebbségek közvetlen részvételét a
nemzetközi kisebbségvédelmi rezsimben megteremthetné. A kutatás konkrét adatokkal
bizonyítja, hogy a nemzetközi szerveztek és államok nem támogatják kielégítően a kisebbségek
nemzetközi norma-aktivizmusát. Továbbá e kutatás eredményei arra is utalnak, hogy a létező
nemzetközi kisebbségi jogok problémamegoldó kapacitása erősen korlátolt. Elenyésző
kivétellel, a ma aktív kisebbségvédelmi INGO-k és az általuk létrehozott kampány koalíciók
kritizálják és a meglévő nemzetközi kisebbségi jogi rezsimet.
Mindent összevetve elmondható, hogy Európában gyakorlatilag minden kisebbség, amely
részt vesz a kisebbségvédelemi rendszer körüli transznacionális norma-aktivizmusban, vagy
egy diszkrét kisebbség vagy egy szélesebb kisebbségi kategória csoport-specifikus jogaiért
küzd. Eddig a „fatálisan gyenge” (Barsh 1994) kisebbségi jogok legsikeresebb kihívói az
őslakos népek voltak, hiszen olyan csoport-specifikus jogokat küzdöttek ki, amelyek
meghaladják a létező, individuális alapú, általános kisebbségi jogokat, és orvosolják az
identitás csoportra jellemző sajátos történelmi sérelmeket és igazságtalanságokat. Az őslakos
népek jogai mentén való robusztus civil társadalmi mobilizáció mind az őslakosok, mind
pedig a professzionális kisebbségi INGO-k részéről, ezen jogok széles körű relevanciájára
utal. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy Európában gyakorlatilag az összes őslakos nép
létesített olyan struktúrákat, amelyek a globális őslakos jogvédelmi rezsimmel való dinamikus
interakcióját biztosítják.
A roma jogokért küzdő transznacionális norma-aktivizmus mindezidáig kevésbé volt sikeres,
mint az őslakos népeké, hisz még nem vezetett egy roma jogi nemzetközi instrumentum
megalkotásához. Ennek ellenére viszonylag nagyszámú roma ügyekkel foglalkozó
kisebbségvédelmi INGO és kampány koalíció alakult a kilencvenes évektől kezdve, és a
nemzetközi szervezetek nagyszámú roma üggyel foglalkozó normatív és politikai intervenciót
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alkottak. Jelenleg roma jogokért való küzdelem főként az Európai Unió és az Európa Tanács
struktúráiban folyik.
Történelmileg a nemzeti kisebbségek jogaiért folytatott transznacionális norma-aktivizmus
volt a legsikertelenebb. A FUEN attól tart, hogy a Kisebbségi Keretegyezmény kiterjesztése
az emigráns kisebbségekre csökkenti az esélyét annak, hogy az egyezmény egy, a nemzeti
kisebbségek sajátos kategóriájára vonatkozó csoportspecifikus eszköz legyen.109 A kutatás
eredményei arra mutatnak, hogy Európában az emigráns kisebbségek nem mobilizálódnak a
nemzetközi kisebbségi jogok mentén, ezért e jogok relevanciája az emigráns kisebbségek
számára megkérdőjelezhető. Európában kivétel nélkül az emigráns és/vagy etnikai
kisebbségek az antirasszizmus és antidiszkrimináció általános emberi jogok mentén
mobilizálódnak transznacionálisan. A Kisebbségi Keretegyezmény első tíz évében csupán egy
emigráns kisebbséget képviselő NGO nyújtott be jelentést a Tanácsadói Bizottságnak.
Érdekes módon az általános kisebbségvédelemmel foglalkozó professzionális INGO-k is
radikálisan kritizálják a létező globális és európai kisebbségi jogokat. Például, megalapítása
óta a londoni-székhelyű Minority Rights Group International a kollektív jogok és az
önrendelkezés bizonyos formáinak kodifikációjáért küzd. Az újabban alapított általános
kisebbségvédelemmel foglalkozó professzionális INGO-k szub-regionálisak, és a kisebbségi
jogok rovására az általános emberi jogokra támaszkodnak elsősorban, megkérdőjelezvén ez
által a kisebbségi jogok problémamegoldó kapacitását olyan konfliktusos régiókban, mint
Délkelet-Európa vagy a Kaukázus. Összességében, a kutatás eredményeire támaszkodva
elmondható, hogy az őslakos népek mozgalmát kivéve a kisebbségvédelmi INGO-k
identitásai és célkitűzései erősen kritkusak a létező nemzetközi kisebbségi jogi normákkal.
Ahogy történelmileg, úgy napjainkban is Európában az egyik fő feszültség a generikus
kisebbségi jogok korlátolt problémamegoldó kapacitásából és a kisebbségek szűkebb,
csoport-specifikus jogokra való törekvéséből adódik, mely jogok a sajátos történelemből és
állammal való viszonyra reflektálva hatékonyabban oldhatnák meg a különféle kisebbségek
gondjait.
Vitathatatlan, hogy az 1898 után létrejövő nemzetközi kisebbségi jogok jelentősen
hozzájárultak a nemzeti és etnikai, nyelvi és vallási kisebbségekhez tartozó személyek
jogainak kodifikációjához és a kisebbségi lét közösségi dimenziójának előremutató
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szabályozásához. Maga a tény, hogy a kisebbségi jogok az egyetemes emberi jogok szerves
részeként kezelendő, azt jelenti, hogy a kisebbségeknek azon túlmenően, hogy a kisebbségi
jogok

által

legitim

módon

megkérdőjelezhetik

a

többségi

csoportoknak

való

alárendeltségüket, saját csoportjukon belül is számtalan hagyományos viszonyulásmódot át
kell szűrniük az emberi és kisebbségi jogok értékrendszerén. Biztosítaniuk kell, például, hogy
a kisebbségi csoport egyénei és a csoport közötti kapcsolat nem tartalmaz illiberális
gyakorlatokat. Szembesülniük kell, és újra kell értékelniük a más kisebbségi csoportok feletti
dominanciájukat, amelyet gyakran hagyományosan létező nemzeti és faji hierarchiákkal
indokolnak. Ugyanakkor a kisebbségeknek is felül kell vizsgálniuk a berkeikben létező
sérülékeny csoportokhoz való viszonyukat, úgymint a nők, gyermekek, fogyatékosok és
különböző nemi irányultsággal rendelkezők. Tehát az emberi jogok szellemében a
kisebbségeknek is egy olyan önképet kell kialakítani, amely a faji és szexuális toleranciára és
egyenlőségre épül.110 Ki kell azt is emelnünk, hogy a nemzetközi kisebbségi jogoknak
köszönhetően kisebbségi csoportok kezelése a nemzetközi kooperáció legitim kérdésévé vált.
Ez azt jelenti, hogy a kisebbségek az állami szinten kívül nemzetközi szinten is küzdhetnek
jogaikért, és a nemzetközi intézményekkel participációra, megkülönböztetés-mentességre és
elszámoltathatóságra

épülő

kapcsolatokat

dolgozhatnak

ki.

Mindezen

eredmények

elképzelhetetlenek az 1989 után kialakult rezsim nélkül. Tény azonban, hogy a civil
társadalom

mobilizációjának

vizsgálata

a

nemzetközi

kisebbségvédelmi

rezsim

vonatkozásában arra mutat, hogy úgy ahogy van, az egyének kulturális jogainak biztosítására
koncerntráló rendszer probléma-megoldó kapacitása a kisebbségvédelemmel foglalkozó civil
társadalmi aktorok és kisebbségek szempontjából erősen korlátolt, és a kisebbségi szereplők
részvételével megújulásra vár.
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