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Előszó

A Kisebbségi Jogvédő Intézet minden év novemberének második hetében
konferenciát rendez a tárgyév tapasztalatainak összegzése, az egyes régiók
civil jogvédőinek, jogászainak és ügyvédeinek kölcsönönös tájékoztatása,
valamint új információk szerzése céljából. A 2016. november 9. és 11. között,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében tartott rendezvényen
elhangzott előadások szerkesztett változatát tartja kezében a tisztelt Olvasó.
Elsősorban erdélyi, felvidéki és kárpátaljai jogesetekről, az anyanyelv
használat kérdéséről, civil jogvédelmi erőfeszítésekről és ezekkel kapcsolatos
nemzetközi kitekintésről kapunk tájékoztatást. A kötet hasznos információkat
ad mindenkinek, aki az elszakított magyar nemzetrészek jogvédelmével
foglalkozik a politikában, vagy a civil szférában.

Csóti György
a Kisebbségi Jogvédő Intézet
igazgatója
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I. fejezet
A kisebbségi jogvédelemről általában

1. Csóti György: Mit lehet, és mit kell tenni az elszakított
nemzetrészek megmentéséért az új évezred második
évtizedében?
2. Dr. Szilágyi Péter: A külhoni magyar közösségek elleni
jogsértések: jogszabályok és kormányzati politikák
3. Dr. Kardos Gábor: Néhány rövid megjegyzés az egyéni
kisebbségi ügyek jelentőségéről
4. Péterfi Dénes: A nemzeti kisebbségek anyanyelv használati
joga a román büntetőeljárás során
5. Gál Kinga: Jogvédelem az Európai Unióban
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Csóti György
Mit lehet, és mit kell tenni az elszakított nemzetrészek megmentéséért
az új évezred második évtizedében?

A 20. század végén lezajlott kárpát-medencei rendszerváltozások nem hoztak
megoldást a magyarságnak. Számos kis nemzet felszabadult, új államok jöttek
létre, de külhoni nemzettársaink, kiknek létszáma reális becslések szerint még
ma is 3-3,5 millió körül mozog az elcsatolt területeken, az autonómia közelébe
sem kerültek. (Kivételt képez Szerbia, és más megközelítésben Horvátország,
valamint Szlovénia. Szerbiában megjelentek az autonómia csírái, de még
messze van a kielégítő megoldás. A másik két országban az elenyésző, néhány
tízezres nagyságrendű magyarság államalkotó tényező.)
A tízévente tartott népszámlálások között százezrével tűnnek el a
magyarok a szomszédos országokhoz csatolt szülőföldjükről, vagy az
újdonsült Szlovákiából. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy szembe nézzünk
a tényekkel, és levonjuk a következtetéseket. Tény, hogy szomszédaink
eltökélt szándéka, többé-kevésbé titkolt célja, a mintegy száz esztendővel
ezelőtt

mérhetetlenül

igazságtalan

békediktátummal

megszerzett

új

területükön a magyarság teljes felszámolása. Következtetés: haladéktalanul
fel kell lépni mind a kétoldalú, mind a nemzetközi kapcsolatokban az
elszakított magyar nemzetrészek tényleges és teljes körű autonómiájának
megvalósításáért, mert csak ez ad garanciát a megmaradásra, a szülőföldön
való teljes értékű életre. Ez nem új felismerés, de az elmúlt 27 évben belső és
külső körülmények e célkitűzés elérését eddig nem tették lehetővé. A helyzet
ma sem sokkal jobb, mert a magyar kormány nemzeti érdekérvényesítő
képessége a határon túli magyarok vonatkozásában objektív okok miatt igen
7
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csekély. Ugyanakkor külhoni nemzettársaink egyre inkább belefáradnak a
kilátástalannak tűnő küzdelembe, sokan közülük feladják az önrendelkezésért
és a nemzeti identitás megtartásáért folytatott harcot. Ilyen körülmények
között új stratégiát kell kidolgozni. A több mint negyedszázada hangoztatott
nemzeti autonómia igényének következetes fenntartása mellett arra kell
törekedni, hogy európai szintű megélhetést és teljes jogbiztonságot
teremtsünk elszakított nemzettársainknak mindaddig, amíg megkapják a
tényleges és teljes körű önrendelkezést. Ez kétszintű harcot jelent, az
autonómia-küzdelem mellett a napi létbiztonságot kell garantálni.
Mindeközben a magyar állam hathatós támogatásával folytatni kell a
békés építkezést is a kultúra és az oktatás területén. A szülőföldön megélhetés
biztosításában a budapesti kormány mellett nagy szerepet kell vállaljanak a
magyar kis- és nagyvállalkozók. Befektetésekkel, közös vállalkozások
létrehozásával, európai uniós pénzügyi támogatásokkal kialakított határokon
átnyúló regionális fejlesztésekkel gazdasági prosperitást lehet biztosítani az
idegen fennhatóság alatt lévő magyarlakta vidékeken. Hangsúlyozni kell,
hogy itt nem csupán hazafias, nemzeti felbuzdulásról van szó. Komoly
haszonnal járó, kiaknázatlan lehetőségek vannak ezen a területen, csak át kell
törni az ellenérdekelt eröktől való félelem gátját. A jogbiztonság
megteremtése szintén kettős feladat. Egyrészt érvényt kell szerezni az adott
országban hatályos kisebbségvédelmi törvények betartásának. Kevés és
általában alacsony színtű ilyen jogszabály van, de a többségi nemzet
intézményei és hatóságai még ezeket is rendszeresen megszegik, figyelmen
kívül hagyják. Elsősorban az anyanyelvhasználatról, az oktatásról és a
kultúráról van szó. Másrészt ki kell erőszakolni az adott ország által
elfogadott,

őshonos

nemzeti

kisebbségekre

egyezmények betartását.
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Csóti György: Mit lehet, és mit kell tenni az elszakított nemzetrészek megmentéséért
az új évezred második évtizedében?

E hatalmas feladat-halmazból jelen konferencia keretein belül csak a
jogbiztonság megteremtésével foglalkozunk. Ezen a területen kíván
meghatározó szerepet betölteni a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI). Ingyenes
jogsegély szolgálati hálózatot hoztunk létre a Kárpát-medencében, melyet
bárki igénybe vehet, akit magyarsága, vagy vélhetően magyarsága miatt ér
jogsérelem.

Tanácsokat,

szakvéleményeket

adunk,

jogi

képviseletet

biztosítunk peres eljárásokban. Minderről bővebb információt szolgáltat a
www.kji.hu honlapunk. A közvetlen jogvédelem területén (is) nagyon
megnőtt a civil szféra szerepe. (Főleg a nagypolitika korábban vázolt
tehetetlensége miatt.) A KJI maga is alapítványi háttérrel működő civil
szervezet. Ezen a területen is meghatározóan fontos a széleskörű kárpátmedencei együttműködés. Wass Albert nagyon szépen és találóan fogalmazta
meg: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”. A magyar kormány Orbán
Viktor által megfogalmazott nemzetpolitikai jelmondata is ide vág: „Az
erősek összefognak, a gyengék széthullanak!” A Kisebbségi Jogvédő Intézet
szlogenje pedig Szabó Dezső örök igazsága: „Minden magyar felelős minden
magyarért!”
Fenti

gondolatok

jegyében

kívánok

jó

munkát

háromnapos

konferenciánknak! Tájékoztassuk egymást elért sikereinkről, elszenvedett
vereségeinkről, osszuk meg egymással jó és rossz tapasztalatainkat, vonjuk le
a tanulságokat, és hallgassuk meg politikusaink és szakembereink tanácsait,
helyzetértékelő

elemzéseit.

Szövődjenek

tovább

a

barátságok

együttműködések, erősödjön szétszakított nemzetünk összetartozása!
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Dr. Szilágyi Péter
A külhoni magyar közösségek elleni jogsértések: jogszabályok és
kormányzati politikák

A 2010 utáni magyar nemzetpolitika kiemelt céljai közé tartozik a külhoni
magyar közösségek jogi gyarapodásának, megerősödésének elősegítése,
amelynek központi elemei a jogvédelem és a jogkiterjesztés. Egy-egy adott
nemzeti kisebbségi közösség jogainak hatékony biztosítása elsősorban és
alapvetően annak az államnak a feladata, amelyben ezek a közösségek élnek.
A rendszerváltoztatás követően a legtöbb szomszédos államban ugyan javult
a magyarok helyzete, ennek ellenére néhány régióban továbbra is aggasztó
jelenségeknek, folyamatoknak lehetünk tanúi: nem pozitív irányú fejlődés,
hanem éppen ellenkezőleg, visszarendeződés, a problémák megoldásának
halogatása vagy éppen a problémáknak a gerjesztése tapasztalható az adott
állam részéről. Éppen ezért szükséges, hogy – a nemzetközi szervezetek
mellett – az anyaállam is figyelemmel kísérje, és lehetőségeihez képest
támogassa a külhoni magyar közösségeket a jogvédelem és jogkiterjesztés
iránti törekvéseikben.
Röviden, a teljesség igénye nélkül tekintsük a négy nagy külhoni régióban
éppen aktuális jelentősebb problémákat:
Erdély:
- szimbólumhasználat: perek sokaságát indítják a székely zászlót kitűző
önkormányzatok, intézmények ellen;
- nyelvi jogok: a hatóságok akadályozzák a magyar közösség azon
törekvéseit, hogy településeit, köztereit és intézményeit anyanyelvén, a
10
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maga által választott névvel illesse (pl. a „Községháza” felirat levétele
iránti perek, településnevek, utcanevek egynyelvű vagy hibás kiírása)
- az erdélyi magyar pártok és önkormányzatok mozgásterét jelentősen
behatárolja

az

egész

romániai

politikumot

átható,

intenzív

korrupcióellenes harc; az RMDSZ több meghatározó politikusa ellen
folyik eljárás, néhányuk esetében elmarasztaló bírói ítélet született;
- a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen továbbra
sem alakultak meg az önálló magyar struktúrák, nincs magyar nyelvű
gyakorlati oktatás, államvizsgázás, doktorálás;
- elhúzódó probléma az erdélyi magyar egyházi és közösségi ingatlanok
restitúciójának leállása, illetve egyes visszaszolgáltatott ingatlanok
további hasznosításának akadályoztatása.
Felvidék:
- kettős állampolgárság: már 1572-re növekedett azon személyek
száma, akiket a közel hat éve hatályban lévő állampolgársági törvény
értelmében fosztottak meg szlovák állampolgárságától; a magyar
állampolgárság felvétele miatt eddig 80-an veszítették el a szlovákot;
- közoktatási reformok: a legsúlyosabb problémát továbbra is az
oktatásügy finanszírozásának kérdése jelenti, a korábban érvényben
lévő előírás szeptembertől a megszűnés szélére sodort volna számos
magyar alsó tagozatos kisiskolát és hatvannál is több teljes
szervezettségű, de alacsony létszámú iskolát;
- nyelvi jogok: továbbra is kísért az államnyelvtörvény, a kisebbségek
nyelvi jogait alacsonyabb védelemben részesülnek (a hivatalokban
kivételesen van lehetőség a magyar nyelv használatára, korlátozzák a
települések magyar nevének használatát, különösen a buszmegállók és
vasúti megállók feliratai esetében).
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Vajdaság:
- Magyarország támogatja Szerbia EU-s integrációjának folyamatát. Az
EU-csatlakozási

tárgyalások

során

a

23.

tárgyalási

fejezet

(igazságszolgáltatás és alapjogok) keretében Kisebbségi Akciótervet
fogadtak el. Fontos, hogy az akcióterv kidolgozásával egy olyan
kisebbségvédelmi mechanizmus jöjjön létre, amely biztosítja a
szükséges jogszabályi változtatásokat és a jogszabályok hatékonyabb
végrehajtását, átláthatóságát és számonkérhetőségét. A vajdasági
magyarok számára fontos területek:
- részarányos foglakoztatás (a közszférában foglalkoztatottak nemzeti
struktúrája a lakosság nemzeti struktúrájához igazodjon),
- oktatás (anyanyelven történő oktatás saját oktatási rendszerükben
(környezetben) a nyelv megőrzése érdekében),
- média (megoldást találni az alapítói jogok átvételére illetve arra, hogy
a privatizáció ne eredményezze a programkínálat szűkítését),
- nemzeti tanácsok (a szerzett jogok tiszteletben tartása az új
törvényben, különösen a hatáskörök és finanszírozás tekintetében).
Kárpátalja:
- nyelvi jogok: a magyar iskolák és önkormányzatok hivatalos
dokumentumaikban nem használhatják a magyar nyelvet annak ellenére
sem, hogy a törvény alapján több önkormányzat is döntött a magyar
nyelv hivatalos ügyekben való használatáról; továbbra is húzódik a
sokat vitatott nyelvtörvény kérdésének rendezése;
- decentralizáció: fontos, hogy a meghirdetett decentralizációs folyamat
során figyelembe vegyék a régiók etnikai, nyelvi, kulturális és egyéb
sajátosságait; a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
elkészítette tervezetét, amely egy Beregszász központú járás alapja
12
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lehet (a beregszászi, munkácsi, nagyszőlősi és ungvári járások magyar
többséggel rendelkező települési; 114 település);
- oktatás: az új törvénytervezet alapján az általános és középiskolákat
centralizáció és összevonások fenyegetik; fontos, hogy az oktatási
körzetek kialakításánál figyelembe vegyék a tömbben élő kisebbségek
jogait; a kárpátaljai magyar diákoknak ukrán nyelvből és irodalomból
ugyanazokat a tesztfeladatokat kell teljesíteniük, mint az ukrán
anyanyelvű társaiknak (ha ezt nem sikerül teljesíteniük, akkor elesnek
az ukrajnai továbbtanulás lehetőségétől).
Fentiek alapján látható, hogy a szomszédos államok többsége nem vagy csak
vonakodva tesz eleget a többoldalú (például a Nemzeti Kisebbségek
Védelméről szóló Keretegyezmény, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek
Európai Chartájában vagy az Emberi Jogok Európai Egyezményében),
valamint a kétoldalú szerződésekben (alapszerződések, kisebbségvédelmi
szerződések) vállalt kötelezettségeinek. Belső jogrendszerükben gyakran nem
léteznek a megfelelő védelmet biztosító jogszabályok, nem hajtják (megfelelő
módon) végre azokat, vagy éppen egyes szakpolitikáik, illetve azok
végrehajtása során hozzák hátrányba a magyar közösségeket. Magyarország
ezért minden lehetséges nemzetközi fórumon következetesen figyelmeztet
ezekre a hiányosságokra.
Vázlatos áttekintés a jelentősebb nemzetközi fórumok vonatkozásában
Az Európa Tanács keretében a kilencvenes években két többoldalú,
kifejezetten a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos szerződést fogadtak el,
amelyeket mind Magyarország, mind a szomszédos államok aláírtak és
ratifikáltak. Azok következetes végrehajtása azonban már nem megy annyira
13
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egyszerűen, mint önmagában a formális ratifikálás. Alapvető probléma, hogy
a két szerződés ugyan jogi kötőerővel rendelkezik, megsértésük esetére
azonban nem létezik olyan nemzetközi fórum (mint például a strasbourgi
emberi jogi bíróság, amely az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján
ítélkezik), amely hatékony jogorvoslatot tudna nyújtani. A két egyezmény
alkalmazásának ellenőrzésére úgynevezett monitoring-rendszert dolgoztak ki.
Külön, nemzeti szakértőkből álló független testület vizsgálja, hogy az állam
eleget tett-e kötelezettségeinek. Erre a Keretegyezmény esetében ötévente, a
Nyelvi Charta esetében háromévente kerül sor. Az első és egyik fontos,
jelzésértékű probléma, hogy a monitoring-eljárás nem automatikusan indul
meg az esedékességkor, hanem meg kell várni az adott állam beszámolóját.
Ezen a téren pedig Románia notórius késlekedőnek számít, a Nyelvi Charta
esetében az ET honlapján1könnyen ellenőrizhető, hogy az ország második
körös beszámolója 2012. május 1-jén lett volna esedékes, de azt csak 2016.
március 2-án nyújtották be. A közel négyéves késéssel lényegében kihagyták
a háromévente esedékes ellenőrzés egy teljes fordulóját. Ennek valós okait
természetesen nem ismerjük, de feltételezhetően nem azért, mert az ország
példaértékű módon rendezte a kisebbségek helyzetét, ahogy azt előszeretettel
hangsúlyozzák az ország politikusai…
Magyarország az említett monitoring-eljárások legvégén jut szerephez.
A szakértő testületek által készített jelentés ugyanis az Európa Tanács
Miniszteri Bizottságának asztalára kerül, amely határozatot fogad el a vizsgált
állam vonatkozásában. Ennek során lehetőségünk van módosító indítványok
benyújtására, amelyről a többi jelenlévő képviselővel2 kell egyeztetnünk. A
legutolsó eljárások során két alkalommal is sikerült ilyen módosítást
Forrás: http://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-andrecommendations#Romania, utoljára letöltve: 2017. június 21.
1

2

Az Európa Tanácsnak 47 tagállama van.
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belevinnünk a Miniszteri Bizottság határozatába. A Keretegyezmény szerbiai
alkalmazásáról szóló eredeti jelentésben az ajánlások között csak egy
általánosító megfogalmazás szerepelt, miszerint Szerbia a kisebbségek
képviselőivel és a civil társadalommal konzultálva módosítsa a nemzeti
tanácsokról szóló törvényt annak érdekében, hogy biztosítsa nemzeti
kisebbségek hatékony részvételét a róluk szóló ügyekben történő
döntéshozatalban. A végleges határozatot elfogadó Miniszteri Bizottságban a
magyar delegációnak további ajánlási elemként sikerült elfogadtatni, hogy
ennek során vegyék figyelembe a nemzeti tanácsok szerzett jogainak
védelemét és tiszteletben tartását, különösen a hatáskörök és finanszírozás
tekintetében. Az egyezmény szlovákiai alkalmazásáról szóló határozatába
pedig sikerült bevinnünk nemzetiség nyelvén oktató kisiskolák megőrzésére
vonatkozó ajánlást. A közeljövőre nézve meg kell említeni, hogy mindkét
egyezmény esetében jelenleg zajlik Románia és Ukrajna monitoringja, amit
természetesen figyelemmel kísérünk. Fontosnak találom, hogy ezekben az
eljárásokban maguk az érintett közösségek is aktívan vegyenek részt. A
külhoni

magyar

benyújtására

a

szervezeteknek
szakértői

lehetőségük

testületekhez,

van

amelyek

árnyékjelentések
ezek

által

–

a

kormányjelentésekhez képest – árnyaltabb képet kapnak a közösségek
helyzetéről.3
A nemzeti kisebbségek helyzetével foglalkozó másik európai fórum az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), amelynek
keretében működik a Nemzeti Kisebbségi Főbiztos. A főbiztos intézményéről
érdemes megjegyezni, hogy elsősorban közvetítő, feltáró tevékenységet
végez, és a tisztséget alapvetően személyes fellépésére építették, így a posztot
betöltő személy egyénisége is meghatározó. A főbiztos elsősorban az ún.
Az előadás megtartása utáni időszakban mind az erdélyi, mind a kárpátaljai közösségek nyújtottak
be árnyékjelentéseket.
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„csendes diplomácia” eszközével él, háttérbeszélgetéseket folytat a
kormányzati szervekkel a nemzeti kisebbségek helyzetét illetően, amelynek
során ajánlásokat fogalmaz meg az egyes országok számára. Astrid Thors4
Nemzeti Kisebbségi Főbiztos 2016 tavaszán járt több közép-európai
államban, körútja során Magyarországot is útba ejtette. Az előkészítő
tárgyalások során a főbiztos hivatalának szakértőivel helyettes államtitkári
szinten egyeztettünk, a májusi találkozón pedig Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismertette Thors asszonnyal a külhoni
régiókban tapasztalható jogsértéseket (például a nyelvi jogok megsértését, a
szimbólumhasználat akadályozását, az egyházi és közösségi ingatlanok
restitúciójával kapcsolatos problémákat, külön kitértek a kárpátaljai
magyarság helyzetére is).
Az Európai Unió Bizottsága következetesen azt az álláspontot
képviseli, hogy az EU annak ellenére nem rendelkezik hatáskörrel a nemzeti
kisebbségek helyzetének szabályozására, hogy az Európai Unióról szóló
Szerződés 2. cikke expressis verbis az Unió alapértékei között sorolja fel a
nemzeti kisebbséghez tartozó személyeket. Az Unió jogában azonban
léteznek olyan jogintézmények, amelyek rést nyitnak a nemzeti kisebbségek
számára, hogy érdekeiket, igényeiket megjelenítsék az uniós színtéren. Ilyen
az európai polgári kezdeményezés, amelynek köszönhetően, ha 1 millió uniós
polgár összefog, közvetlenül részt vehet az uniós szakpolitikák kialakításában
azáltal, hogy az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére
szólítja fel. Ezzel a lehetőséggel két, a külhoni magyarság szempontjából
fontos szerepet betöltő szervezet is élt. A Székely Nemzeti Tanácsot képviselő
Izsák Balázs Árpád és Dabis Attila „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért
és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári
kezdeményezés nyilvántartásba vétele iránt nyújtott be kérelmet az Európai
4

Megjegyzés: Mandátuma azóta megszűnt, az új főbiztos kinevezése még folyamatban van.
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Bizottsághoz. A polgári kezdeményezésük arra irányul, hogy az Unió
kohéziós politikája különös figyelmet szenteljen az olyan régióknak, melyek
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi sajátosságaik révén,
különböznek az őket körülvevő más régióktól. Az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója (FUEN) pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ)

hathatós

közreműködésével

nyújtott

be

európai

polgári

kezdeményezést a kisebbségek védelmére vonatkozó uniós szabályok
megalkotása tárgyában. A Minority Safepack elnevezésű javaslatcsomag
nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a
kisebbségek európai parlamenti jelenlétének kérdésében, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén javasolja
intézkedések elfogadását. A Bizottság mindkét esetben elutasította a
kezdeményezés nyilvántartásba vételét, azzal az indokkal, hogy az
nyilvánvalóan kívül esik a Bizottság azon hatáskörén, hogy az uniós
szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson
be. A kezdeményezést benyújtó bizottság mindkét esetben az Európai Unió
Törvényszékéhez fordult jogorvoslatért. Sokat mond az EU-tagállamok
kisebbségpolitikájáról, kisebbségekhez való viszonyulásról az általuk
képviselt álláspont a két per során. Magyarország mindkét esetben a
fellebbezők (vagyis a nemzeti kisebbségek oldalán), Románia és Szlovákia
pedig az Európai Bizottság oldalán avatkozott a perekbe. Magyarország
mindkét ügyben írásbeli beadványt nyújtott be a Törvényszékhez, illetve a
szóbeli tárgyaláson is kifejtette álláspontját. A Törvényszék végül az Izsák és
Dabis k. EB ügyben a Bizottság, a Minority Safepack k. EB ügyben pedig a
kezdeményezők javára döntött.5 Az előbbiben a kezdeményezők fellebbeztek,

Ez utóbbi ügyben a döntés, illetve az ezt követő fejlemények már az előadás elhangzása után
történtek.
5
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amely eljárás még folyamatban van, és amelyben továbbra is beavatkozóként
veszünk részt. A FUEN ügyében pedig az Európai Bizottság végül részlegesen
bejegyezte a kezdeményezést, így megkezdődhetett az aláírásgyűjtés, amire
egy év áll rendelkezésre.
A nemzetközi szerződések számbavételekor nem feledkezhetünk meg a
kétoldalú megállapodásokról sem. A kisebbségi vegyes bizottságok
Magyarország és szomszédai között született kétoldalú szerződések nyomán
jöttek létre, hazánknak hat ilyen bizottsága van.

A kisebbségi vegyes

bizottságok keretében következetesen felhívjuk a szomszédos országok
figyelmét nemcsak a jogszabályok, hanem azok megvalósításának
hiányosságaira is. A legutóbbi ilyen ülésre Szlovákiával került sor 2016.
november 3-án. A jegyzőkönyvben mintegy 60 ajánlás szerepel. Néhány példa
a tárgyalások témájából: nem sikerült megegyezni a magyar nyelvű
közszolgálati tévéadások időtartamáról, az államnyelvtörvény szigorának
enyhítéséről; visszaáll a korábbi állapot, amikor az állam biztosította az
anyanyelv használatát a polgári peres és nemperes eljárásokban;
megállapodtunk az oktatás finanszírozásáról is. Bízunk benne, hogy a szlovák
fél a gyakorlatban is betartja-e a vállalásokat.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság a nemzetközi fórumokon kifejtett
tevékenységek mellett kiemelten fontosnak tartja a jogvédő, illetve
tudományos szervezetek munkájának elősegítését. Támogatjuk a Kisebbségi
Jogvédő Alapítványt illetve annak elkülönült operatív szerveként működő
Kisebbségi Jogvédő Intézetet, amely Kárpát-medence szerte 13 állandó
jogsegély-szolgálati partnerrel rendelkezik, több mint 40 különféle ügyben
nyújtott illetve nyújt anyagi és szakmai támogatást a jogsértési ügyeket
képviselő ügyvédi irodáknak és jogászoknak.

18

Szilágyi Péter: A külhoni magyar közösségek elleni jogsértések: jogszabályok és
kormányzati politikák

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretében működő Nemzetpolitikai
Kutatóintézet eddig közel száz magyar és nemzetközi konferenciát szervezett
annak érdekében, hogy elősegítse a magyar közösségek jogvédelmének,
jogkiterjesztésének, különösen az autonómia-törekvéseknek a nemzetközi
elismertségét. Így például a 2014 októberében megjelent angol nyelvű
autonómiakötete (Autonomies in Europe: Solutions and Challenges) azzal a
céllal született meg, hogy a téma iránt érzékennyé tegye az európai
véleményformálókat.
Fontosnak tartjuk a jövő jogásznemzedékének képzését, illetve
továbbképzését is. 2012-től működtetjük a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj
programot a külhoni magyar joghallgatók számára. A Bethlen Gábor Alapból
évente 25 főnek nyújtunk ösztöndíjat a tanév 12 hónapjára. A szakmai
program a Budapesti Ügyvédi Kamara közreműködésével zajlik: a hallgatókat
év közben ügyvédek tutorálják, nyári gyakorlatukat pedig egy-egy neves
ügyvédi irodánál töltik.
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Dr. Kardos Gábor
Néhány rövid megjegyzés az egyéni kisebbségi ügyek jelentőségéről

Már az ókori rómaiak felismerték, hogy mindenki a leghatékonyabban a saját
ügyében jár el, és mindenkit a saját ügyén keresztül lehet leginkább
mozgósítani. Az egyéni kisebbségi hatósági és bírósági ügyek visszatükrözik
a

kollektív

jogsérelmeket.

Így

válik

az

egyén

jogvédelmének

haszonélvezőjévé a közösség.
A jogsérelmek és a jogérvényesítés nyelve az, amelyet a kisebbségi
magyar közösségeknek beszélnie kell, ez jelenti a közösségért való kiállás
egyik legfontosabb formáját. A többségi kormányzatok csak akkor figyelnek
oda, ha az érintettek kiállnak a jogaikért, kisebbségi oktatási, nyelvi, kulturális
infrastruktúra csak akkor létezik, ha követelik.
Az egyéni jogérvényesítés központi alakja az ügyfél, méghozzá
lehetőség szerint a kitartó ügyfél. A nemzetközi tapasztalatok szerint az ügyfél
akkor válik „kitartóvá,” ha van benne elegendő elszántság a hivatali eljárás és
a pereskedés vállalásához, továbbá, ha rá tudja szánni a szükséges időt. E
mellett döntő jelentősége van a jogérvényesítésben kapott segítségnek. Végül,
az ügyfélnek nagyon is tisztában kell lennie, hogy sohasem létezik garancia
arra, hogy az ügy végén neki fognak igazat adni.
A másik kulcsfogalom a hivatali eljárás és a pereskedés stratégiai
jellege. A stratégiaivá válás akkor történik, ha az egyéni jogérvényesítés során
sikerül valamilyen azon túlmutató elemet is megjeleníteni. A nemzetközi
gyakorlat szerint ilyen lehet:
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- a jogsérelem mögött álló problémára való rámutatás,
- igazságtalan és/vagy ésszerűtlen jogszabály „leleplezése,”
- a változás szükségességére való rámutatás,
- az eljáró tisztviselők, illetve bírák „nevelése,”
- a közvélemény figyelmének felkeltése: az egyén története mindig
érdekesebb, mint egy száraz adat.
Christopher D. Stone szerint nagy jelentősége van annak, ha a közösség
szervezetei kiállnak amellett, hogy az általuk ellenzett gyakorlat nem csupán
morálisan rosszallható, de jogi megoldást is igényel. Azok a jogi lépések,
amelyek ebben az első szakaszban születnek, bizonyosan kevesebbet
jelentenek, mint amit az ügy hívei elérni akartak. Mindazonáltal még egy
csupán szimbolikus győzelem is tekintélyt kölcsönöz és legitimálja az ügyet.
Ez a kezdeti legitimáció megerősödhet és szélesítheti a támogatást, és ilyen
módon javíthatja a későbbi javaslatok elfogadásának kilátásait.
Tisztában vagyok azzal, hogy a hivatali és a jogi kultúra azokban az
államokban, amelyekben a magyar közössége élnek, nem kedvező az egyéni
jogérvényesítésen túlmutató elemek kibontására. Mégis, azt gondolom, hogy
az egyéni ügyek, ha kellő számban folynak, legalább egyes kérdésekben,
alámoshatják a partot.
A jogorvoslatok kimerítése esetén az egyéni ügy nemzetközi panaszos
eljárás alapja lehet, amely önmagában stratégiaivá teheti a jogérvényesítést.
A

nemzetközi

szervezetek

keretében

folytatott

kisebbségi

jogi

felülvizsgálatok szempontjából is jelentős tényezőnek tekinthetők az egyéni
ügyek, két szempontból is:
- a kisebbségi jogvédők árnyékjelentéseiben megfogalmazott általános
megállapításokat az egyéni ügyek hitelesíthetik, az egyéni ügyek
21
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sohasem „anekdotikus bizonyítékok,” amely fogalom egyébként az
olyan történetre utal, amelyek kapcsán konkrét részletek nem állnak
rendelkezésre,
- az anyaország állításait erősíthetik.
Az egyéni ügyek révén történő jogérvényesítésnek kockázatai is vannak. A
legfőbb kockázat az, hogy a negatív döntés erősítheti a kedvezőtlen
értelmezést, illetve megtősítheti a jogkorlátozó törvény vagy egyéb jogszabály
legitimitását.
Ha meg is születik a pozitív döntés, minden hatósági vagy bírói döntés
annyit ér, amennyit a gyakorlatban végrehajtanak belőle. Ez az, amit
jogvédelmi realitásnak szoktak nevezni, és sajnos sok esetben külön jogi
küzdelem tárgya kell, hogy legyen.

--E rövid esszé végére csupán annyit, az egyéni kisebbségi ügyek esetében
mindig a magyar közösségek tagjainak egyenlő emberi méltósága a tét.
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Péterfi Dénes
A nemzeti

kisebbségek

anyanyelv

használati

joga

a

román

büntetőeljárás során 6

Az anyanyelv szerepe egy nemzeti kisebbség számára
Társadalmaink egyik jellegzetessége, hogy mi emberek folyton kapcsolatban
állunk egymással. Legyen szó egy családi társalgásról, vagy egy orvosi
konzultációról, annak érdekében, hogy megfelelően elmondjuk azt amit
érzünk és gondolunk szükséges, hogy mindezt alkalmas szavakba öntsük.
Azért, hogy mindez célszerűen történjen elengedhetetlen, hogy a
beszélők azonos nyelven beszéljenek, vagy értsék azt a nyelvet, amellyel
beszélőpartnerük hozzájuk fordul. Ez a folyamat a világon általában
gondmentesen történik.
Mégis vannak esetek, ahol a megértés bizonyos körülmények miatt
nehézkesen valósul meg, és ezért az ilyen helyzetekre fokozottabban oda kell
figyelni, hogy az esélyegyenlősége valakinek e miatt ne sérüljön. Ilyen
körülmények szoktak fennállni a nemzeti kisebbségek esetében, a többségi
nemzet nyelvének a nem ismerete miatt.
Egy nemzeti kisebbség törekedik arra, hogy megőrizze kultúráját.
Ennek elengedhetetlen része az anyanyelv is. Ebből kifolyólag a tömbben élő
nemzeti kisebbségek esetében nyelvi izoláció szokott végbemenni, más szóval
mindennapi életükben csak ritkán igénylik az ország hivatalos nyelvének a
használatát. Mindezen állapotot az élet természetes folyamata hozza, s
Az előadás alapján készült cikk 2017 januárjában jelent meg először az ’Erdélyi Jogász’ című
lapban.
6
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semmiképp sem lehet kijelenteni egy kisebbségről, hogy szándékosan
ellenszegül a többségi nemzet nyelvének magas szintű elsajátítása ellen.
Mikó Imre kisebbségi jogász, hamar azonosítja ezen problémát és
értekezleteiben hangsúlyozza, hogy a nemzeti kisebbség jogegyenlőséget csak
akkor élvez, ha nyelvi jogait tiszteletben tartja az állam.7 Más szóval ez annyit
jelent, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek számára a legnagyobb
akadályt, annak érdekében, hogy érvényesülni tudjon az ország nyelvén,
ennek a nem megfelelő ismerete jelenti.
Mindezen helyzet orvoslásához, két megoldás létezik. Az egyik, hogy
az ország - amelynek a nemzeti kisebbség honpolgára - az oktatási rendszer
vagy más stratégia által törekszik arra, hogy a nyelvet minél jobban
elsajátítsák, a másik, hogy megfelelő törvényes keretet biztosít ahhoz, hogy a
nemzeti kisebbség anyanyelvén érvényesüljön.
A legjobb utópikusnak mondható helyzet, ha az előbb felsorolt mindkét
lehetőség alkalmazása magas szinten megtörténik. Viszont ez néhol ütközne
a többségi állam nemzetpolitikájával, ezért ilyen jellegű alkalmazása csak
részlegesen valósul meg, s nehézkesen vehető rá a törvényhozó az újabb
lépések megtételére ilyen téren.
A kölcsönös megértés jelentősége a büntetőeljárás során
A tisztességes tárgyaláshoz való jog érvényesítésének az egyik alapfeltétele a
büntetőjogban is, hogy az érintettet legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan
nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád
természetéről és indokairól.8

7
8

Balázs Sándor: Mikó Imre élet és pályakép. Kolozsvár: Polis Könyvkiadó. 2003, 82-89.
Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikk, harmadik bekezdés.
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Romániában bármely állampolgár lehet elkövető vagy eshet
bűncselekmény áldozatává. A bűncselekmény felfedezése a büntetőeljárás
folyamatának a beindítását vonja maga után, amelynek lényege megállapítani,
hogy pontosan ki hibázott, kit kell jogaiban visszahelyezni és milyen büntetést
kell kiszabni a törvény alapján. A büntetőpereknek hihetetlen tétje van,
ugyanis az általuk született határozat életeket pecsétel meg, s nem mindegy,
hogy ennek a pecsétnek a súlya milyen mértékű.
Ezen összetett folyamat egyik nagyon fontos feltétele, hogy az ebben
résztvevők megértsék ennek tárgyát és érthető legyen álláspontjuk az
igazságügyi szervek számára is. Egy ilyen eljárás alatt egy rosszul
elmagyarázott helyzet, vagy egy helytelenül értett szó teljesen más irányba
sodorhatja a bírák figyelmét, aminek a határozatra is nagy hatása lehet.
Mindezen eljárás az ország hivatalos nyelvén történik, ezért aki mindezt csak
részlegesen ismeri vagy nehézkes számára, hogy pontosan elmagyarázza
gondolatait ezen a nyelven, veszélyben van, ami jogai tiszteletben tartását
illeti. Ilyen helyzetbe főleg a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek
kerülnek, mivel, annak ellenére, hogy román állampolgárok, anyanyelvük
nem román.
A törvényes megoldás
Romániában a büntetőeljárás hivatalosan román nyelven folyik. Mindez
magába foglalja a szükséges írásbeli és szóbeli ügymenetet is. Viszont ezen
főszabály alól léteznek kivételek, amelyek az eljárás szóbeli részét és
részlegesen írásbeli ügymenetet érintik.
Az első kivételt, amely jelen írás fő témáját képezi, Románia Büntető
Perrendtartási Törvénykönyve 12. szakaszának 2. bekezdése szabályozza.
Ezen jogszabályi rendelkezés a nemzeti kisebbségekre vonatkozik, tehát
25

I. A kisebbségi jogvédelemről általában

minden olyan személy, aki román állampolgár s érzelmileg valamely nemzeti
kisebbségi népcsoporthoz tartozik, ezen bekezdésre hivatkozva, használhatja
anyanyelvét a büntetőeljárás alatt. Fontos tisztázni, hogy pontosan kik
számítanak nemzeti kisebbségnek Romániában, ugyanakkor mettől meddig
tart a román büntető eljárás.
Romániában több száz olyan jogszabály létezik, ideértve az Alkotmányt
is, amely a nemzeti kisebbségek jogait szabályozza, mégis a kimondottan
nemzeti kisebbségek státuszát meghatározó

törvény még nem került

kihirdetésre, csupán törvénytervezet létezik ilyen téren. Így a jogi
szakirodalomra hárul a nemzeti kisebbség meghatározása. Egy neves román
jogi szakíró szerint a kisebbségek nem nemzetek.9 Véleményem szerint
egyszerűen nemzeti kisebbségről akkor beszélünk, ha egy állam területén élő
és állampolgárságával rendelkező kisebb népcsoport más kultúrával
rendelkezik s törekszik mindennek a megőrzésére.
Ami a büntető eljárás kiterjedését illeti, a törvényes keret alapján
megállapítható, hogy a büntető eljárás négy elkülöníthető szakaszra osztódik:
a nyomozati szakasz, az előzetes bírósági eljárás, a tárgyalás és az ítélet
végrehajtásának a megvalósítása. Más szóval a büntető eljárás a nyomozás
elkezdésétől a büntetés végrehajtásáig tart.
A

törvény szövege

anyanyelvüket

azon

román

szerint

a bíróságok

állampolgárok,

akik

előtt

használhatják

valamely nemzeti

kisebbséghez tartoznak, viszont az iratokat román nyelven kell benyújtsák.
A jogszabály nagy előnye, hogy mindez ingyenesen kérelmezhető, s
attól függetlenül, hogy kit terhel majd a büntető ítélet, az aki igénybe veszi
nem kell érte fizessen, mivel az állam költségén történik. Az anyanyelv
használatának

az igénybevétele az Igazságügyi

Minisztérium által

Deleanu, Ion: Instituții și proceduri constituționale: în dreptul român și în dreptul comparat.
București: C. H. Beck. 2006, 155.
9
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engedélyezett és elfogadott tolmács által történik, aki kinevezését követően
köteles a bíróság és a felek rendelkezésére állni amikor ez szükséges.
Mindezen

törvényes

rendelkezés

dicséretre

méltó,

viszont

megállapítható, hogy nem teljes mivel, a büntetőeljárás nagy része írásban
történik, s ezen dokumentumok nemzeti kisebbségi anyanyelven történő
személyes benyújtására nincs lehetőség a jelenlegi törvény alapján. Az
egyetlen megoldás, hogy a feljelentő vagy az eljárás alatt periratot benyújtó
személy jogi fordító szolgáltatásait veszi igénybe, amely esetenként
költségeket von maga után.10
De lege ferenda annak érdekében, hogy az anyanyelv használatát a
büntető eljárásban az erre jogosult teljes mértékben személyesen élvezhesse,
a jövőben a jogalkotó arra kellene törekedjen, hogy ez abszolút módon legyen
lehetséges, az eljárás írásbeli részében is, mivel a jelenlegi forma alkalmas
arra, hogy valakit nyelvtudásának hiánya miatt hátrány érjen.
De lege ferenda a jogalkotó a Legfelső Bírói Tanáccsal együttműködve
kidolgozhatna egy olyan stratégiát, ami elősegíti, hogy azokon a területeken,
ahol valamely nemzeti kisebbség nagy számban él, ennek a nyelvét ismerő
bírák is kerüljenek kihelyezésre és ez ne csak a véletlentől függjön.
Ezen rendelkezés mellett ugyancsak a Büntető Perrendtartási
Törvénykönyv 329. szakaszának 4. bekezdése előírja, hogy azon vádlott
kérésére, amely valamely nemzeti kisebbséghez tartozik, leközölhető a vádirat
fordítása anyanyelvén. A törvény szövege kifogásolható mivel, mindezt
korlátozza személyes szinten - csupán a vádlott élvezheti ennek előnyeit - és
iratok szintjén - csupán a vádiratra vonatkozik. Joggal feltehető a kérdés, hogy

Udroiu, Mihail: Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală. București: C.
H. Beck. 2014, 57-61.
10
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a büntető eljárás többi résztvevőit és többi iratait miért nem ugyanolyan
jelentőséggel kezeli a jogalkotó, ha kisebbségi anyanyelvi fordításról van szó?
Mindezen szabályozás alkotmányos alapelvként is megjelenik, ugyanis
Románia Alkotmányának 128. szakaszának –2. bekezdése kimondja, hogy a
nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgároknak joguk van
anyanyelvüket használni a bíróságok előtt, az Alkotmány feltételei között. Per
a contrario a román jogalkotó kimagaslóan odafigyel erre, ha a jogforrási
rangsor csúcsán elhelyezkedő okmányban is kitér minderre. Más kérdés az,
hogy a különböző jogalkotási érdekek hogyan képesek mindezt olyan eljárási
szabályokba megfogalmazni, hogy mindezt abszolút módon tudják gyakorolni
az érintettek.
A második kivétel arra a helyzetre alkalmazható, amikor a
bűntetőeljárás résztvevői nem beszélik, nem értik vagy nem tudják kifejezni
magukat román nyelven. Mindezt a már fent említett szakasz 3. bekezdése
szabályozza. Ez nagyrészt az idegen állampolgárok és hontalanok esetében
merül fel.
A 2010/64/EU irányelv
Az európai integrációs folyamatnak köszönhetően bizonyos területeken a
nemzeti jogalkotási eljárások határok közé szorulnak. Az elemzett téma is - a
nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati joga a román büntetőeljárás során egy ilyen területet képez mivel a román jogalkotónak is figyelembe kell
vennie az Európai Unió ilyen jellegű jogszabályait. Pontosabban az Európai
Parlament és Tanács 2010/64/EU számú irányelvéről van szó, amely a
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büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról
rendelkezik.11
Az irányelv alkalmazásáról tudni kell, hogy Románia nem teljesítette
időben ennek az irányelvnek a belső jogba történő átvételét ezért a román
állampolgároknak 2013 októberétől lehetőségük volt közvetlenül hivatkozni
rá addig, amíg hatályba nem lépett az új Büntető Perrendtartási
Törvénykönyv. Ennek rendelkezései nagymértékben átveszik az irányelv által
felkínált anyanyelv használati módszereket, viszont megállapítható, hogy
figyelembe véve a nemzeti kisebbségek számát a román jogalkotó átvehette
volna ad litteram az irányelv szövegét, ugyanakkor lehetne sokkal
engedékenyebb anyanyelv használat terén a büntető eljárás alatt.
Például az irányelv szövegével ellentétbe a román jogalkotó csupán a
vádiratot emeli a lényeges iratok közé, amelyet anyanyelvén a vádlott kérhet
leközlésre. Viszont nyilvánvaló, hogy a többi irányelv által felsorolt lényeges
iratok is nagy fontossággal bírnak, de a román jogalkotó nem látta fontosnak,
hogy a vádirat mellett ezek közlésének is biztosítson különleges törvényi
szakaszt.
Az irányelv megléte dicséretre méltó, mivel ezáltal a büntetőeljárás alatt
az anyanyelvhasználat terén létezik egy közös európai koncepció, amelyhez
nagyrészt a román büntető eljárási jogalkotás is igazodott, s így nem
cselekszik csupán a saját meglátása szerint.

Az európai parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (2010. október 20.) Az Európai Unió Hivatalos Lapja L
280/1.
11
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Következtetések
A mindennapi életben felmerülő összetett helyzetek miatt ajánlatosabb lenne
az anyanyelvhasználatot büntetőeljárás során még pontosabban szabályozni,
hogy ne alakulhasson ki olyan állapot, amely valakit anyanyelve miatt
hátrányosan érint. Mindez elsősorban megfelelő politikai irányítás által
valósulhatna meg azok részéről, akik a nemzeti kisebbségek érdekeit
képviselik a román Parlamentben. Ez viszont már nem jogi probléma!
Mindezen törvényes rendelkezések megalapozottak, mivel az emberi
méltóság és a tisztességes tárgyaláshoz való jog csak úgy tartható tiszteletben,
ha megadatik a lehetőség a kommunikációhoz azon esetekben, amikor
valakinek az ártatlanságát kell bizonyítsa.
Megállapítható továbbá, hogy ha lehetőség van rá élni kell az
anyanyelvhasználati jogokkal, főleg ha egy bonyolultabb ügyről van szó, még
akkor is ha az illető jól beszéli a román nyelvet, mivel egy büntető per alatt
számos jogi vagy szakértői (kórbonctani, kriminológiai stb.) szakkifejezés
elhangzik, amelyet általában életében először hall az érintett.
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Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel!
Örülök, hogy ennyi régi ismerős arcot és annyi ismeretlen, új, mégis „ismerős”
arcot látok, akikre tudom, hogy eddig is és ezt követően a jövőben is lehet
számítani. Nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb dolognak tartom azt,
amit Önök a nemzeti jogvédelem területén végeznek a különböző határon túli
régiókban. Ha végighallgatják mindazt, ami a mondandóm, akkor kiderül,
hogy szerintem ott van a kezdet és a vég. Az Önök munkája most épp a
legnagyobb kihívásokkal szembesül, legyen az Erdélyben, a Vajdaságban, a
Felvidéken, vagy Kárpátalján. A kisebbségvédelemnek az elkövetkező időben
az Önök tevékenysége - és az a megközelítés, ahogy Önök közül sokan látják
ezeket a kérdéseket - lesz az ’A’ pontja és a ’Z’ pontja is. Ezért tartottam
nagyon fontosnak, hogy támogassam ezt a rendezvényt, hogy a brüsszeli
programváltozásoknak köszönhető feszített időbeosztás ellenére mégis itt
legyek és beszéljek Önökhöz. Illetve, ami a legfontosabb: hogy a kérdéseiket
meghallgassam, és próbáljak - ha tudok - válaszolni.
Erdélyi magyar származásom miatt nem is volt kérdés, hogy a határon
túli nemzeti közösségek védelme az, ami meghatározó lesz az életemben.
Ezért választottam a jogi pályát. Így kerültem Budapesten az ELTE Államiés Jogtudományi Karára, ahol Bíró Gáspár kisebbség-jogásznál írtam a
diploma dolgozatom nemzetközi kisebbségvédelemből.
Az írás a Kisebbségi Jogvédő Intézet 2016-os konferenciáján élőszóban elhangzott előadás
átiratát tartalmazza.
12
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2004-ben azzal a feladattal kerültem föl az elsők között a Brüsszelbe
induló európai parlamenti képviselők listájára, hogy a határon túli magyar
közösségeket képviseljem. Ez egy nagyon megtisztelő és hihetetlen nagy
kihívásokkal teli feladat volt. Így számot vetve azt kell mondanom, hogy
álltuk a sarat. Fölmerül ezzel kapcsolatban, hogy mikor tekinthető sikernek
az, amit elértünk? Ha megnézzük, hogy hol állunk ma, akkor el kell fogadnunk
azt, hogy Magyarország és számos olyan ország európai uniós tagsága, ahol
határon túli magyar közösségek élnek, előnyt hozott. Továbbá az is, hogy a
magyar politika nemzet-orientált lett 2010-et követően, előnyt hozott a
közösségek mindennapi életében.
Ha azt kérdezik, hogy ez megoldja-e hosszútávon ezeknek a
közösségeknek a helyzetét, hogy ettől más lesz-e az ő jogi- politikai alapjuk,
bázisuk, és lesz-e más jövőképük, akkor nem tudok ennyire egyértelmű
igennel felelni. Ennek számos oka van. Az első dolog, ami a legfontosabb
tanulság, hogy gyakorlatilag ezen közösségek mindennapi léte, jogi-politikai
alapja, és jövőképe az mindmáig napi politikai küzdelem függvénye. S addig,
ameddig ezt nem lehet átfordítani jogi alapokra, amíg nincsenek jogilag
szabályozott alapon védve ezek a közösségek, addig ez így is marad. Mindig
lesznek olyan kormányok - akár többségi vagy anyaországi -, melyek úgy
látják, hogy ebben a pillanatban most lehet ereszteni, így egy kedvezőbb
helyzet alakul ki. Majd lesznek olyan pillanatok, amikor a politikai helyzet
úgy kívánja, hogy ellenségképeket gyártsanak, és akkor szorul a hurok. Ha a
közösségnek nincs meg az intézményesített alapja és háttere, akkor ez a közeg
állandóan változó és bizonytalan marad. Ahol működött az intézményesítés,
és kevésbé került politikai adok-kapok helyzetbe az adott közösség, az DélTirol. Persze tudom, hogy soha nem lehet összehasonlítani a különböző
kisebbségben élő európai nemzeti közösségeket, mivel minden egyes esetnek
más a háttere, más a története, más a folyamat, ami oda vezetett, más a
32
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politikai közeg, más a szomszédság. De ha mégis lehet egy jó gyakorlatra
közösen tekinteni, akkor talán Dél-Tirol volt az egyetlen, ahol az
intézményesítés oly mértékben védi a közösséget, hogy az már nem tud a
politikai adok-kapok játéka lenni.
Az Európai Parlament munkájába óriási hévvel vetettük bele magunkat,
és létrehoztunk egy olyan frakcióközi munkacsoportot, amely kifejezetten
nemzeti és nyelvi kisebbségekkel foglalkozik. A hetvenes évek vége óta
létezik valamilyen módon egy olyan parlamenti képviselők által fenntartott
frakcióközi csoport, ún. „Integroup”, amely foglalkozott kisebbségekkel, de
kizárólag a nyelvi diszkrimináció szempontjából. Senki nem mert ennél
tovább lépni, és ennek elsősorban a nyugat-európai megközelítés volt az oka.
Bármikor felléptek, azt mindig a nyelvi jogok és a nyelvi diszkrimináció terén
tették, ezért a frakcióközi munkacsoport is 2004-ig kizárólag a regionális és
kisebbségi nyelvekre koncentrálódott, a nevében is ezt hordta. Mi 2004-ben
létrehoztunk egy munkacsoportot meglehetősen sok képviselővel, hiszen
számos új tagállambeli képviselő csatlakozott ehhez, amelynek az volt a neve,
hogy Hagyományos Nemzeti Közösségek, Alkotmányos Régiók és
Kisebbségi Nyelvek Munkacsoportja. A hármas elnevezésre azért volt
szükség, mert akkorra ismertük föl, hogy a hagyományos nemzeti közösségek
és hagyományos nemzeti kisebbségek megnevezés fontos Közép-Kelet
Európának, a határon túli magyar közösségeknek, az ezen a területen élő
kisebbségi közösségeknek. Hiszen Nyugat-Európában gyakorlatilag az, hogy
„kisebbség”, az egyet jelent azzal is, aki éppen második generációs török vagy
más nemzetiségű bevándorló. Ráadásul még csak nem is egyszerűen
bevándorló, mert hiszen ő valamikor egy gyarmatnak volt az állampolgára,
illetve egy gyarmatról érkezett, mint egy adott ország állampolgára.
Ez tehát egy bonyolult kérdés, és ezért nagyon gyorsan pontosítani
kellett a fogalmakat, mert nem lehet a határon túli magyar közösségek
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védelme területén előre lépni, ha ezen fogalmak összemosódnak. Mégpedig
azért nem - és ebben hosszas viták voltak brit képviselőkkel -, mert soha nem
fogunk eljutni addig a pontig, hogy ők megengedjék, hogy egyetemük vagy
autonómiájuk legyen a bevándorlóknak. Ezért nagyon gyorsan el kellett
magyarázni, hogy mi másról beszélünk. Találnunk kellett partnereket, és
gyakorlatilag azzal tudtuk megfogni a legnagyobb közösséget, aki fontos volt
- nevezetesen a katalánokat -, hogy ebben a fellépésünkben mellettünk álljon,
hogy el tudtuk fogadtatni azt, hogy mi nemcsak kisebbségi kérdéssel
foglalkozunk. Mert a katalánok nem kisebbség, és ők ezt a csapdát mindig el
is kerülik. Ők nemzetként definiálják magukat. A hivatalos álláspont szerint
alkotmányos régió, de magukra nézve a kisebbségi rendelkezések nem is
érdeklik őket, és nem is kívánják ebbe a skatulyába a saját problémakörüket
bevinni. Emellett pedig ott van a regionális nyelvek csoportja, ami azért
fontos, mert én mindig azt hittem, hogy ha csak nyelvekről beszélünk az egy
kisebb szintje a jogvédelemnek - és nem akarunk az egészről beszélni, nem
akarunk státuszról beszélni -, amíg a finnországi svédek megértették velünk,
hogy ők márpedig egy nyelvi közösség és egy nyelvi kisebbség, akiknek a
jogai a nyelvi különbözőségben vannak. Tehát ha mi őket is be akarjuk vonni,
és meg akarjuk érteni, akkor rájuk mindig a nyelvi különbségtételt kell
alkalmazni. Nagyjából ezzel a példával be is mutattam, hogy milyen komoly,
összetett, szövevényes az a talaj, ahol mi a kisebbségi jogokat az Európai
Parlamentben, az európai közösségben érvényesíteni próbáljuk.
A csatlakozási folyamatot tekintve a 2004-ben, illetve 2007-ben újonnan
csatlakozó államokkal szemben olyan nagy volt az elvárás, olyan sokrétűek
voltak a csatlakozás kritériumai, hogy ezekben az országokban akarva
akaratlanul, még az átlagpolgár is eljutott valamilyen szintjére az ismereteiben
arról, hogy hogy néz ki az unió. Ez Nyugat-Európában egyáltalán nem történt
meg. És most nem csak az átlagpolgár szintjéről beszélek, hanem a politikai
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elit szintjéről. A politikai elitnek fogalma sem volt arról, hogy milyen
kérdések jöttek be a 2004-2007-es csatlakozással az Európai Unióba. Azt,
hogy azért él Pozsonyban magyar, mert ő oda Magyarországról nem
kivándorolt, hanem a határ vonult át fölötte, számos vita után sem mindig
sikerült megértetni. Még jóindulatú, együttműködő kollégák is meg voltak
győződve arról, hogy ez a mi sajátos problémánk, és ha elkezdtem magyarázni
Trianont, akkor azt mondták ilyenekről inkább ne beszéljünk, mert az egy
nagyon kényes kérdés Európában.
Ebben a közegben dolgozunk, mégis azt gondolom, hogy így is lehetett
előre haladni lépésről-lépésre. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült
nevesítve beletenni 2007 előtt az Európai Parlament Romániáról szóló
jelentésébe, hogy az erdélyi magyar közösségnek önkormányzatiságra van
szüksége. 2005-ben az utolsó jelentésbe, ami a kisebbségekről általánosan
készült - és azóta nem készült ilyen jelentés az Európai Parlamentben -,
sikerült Bauer Edit felvidéki képviselő társammal együtt bevinnünk háromnégy olyan paragrafust, ami kimondja, hogy különbséget kell tenni az egyes
kisebbségek között is, továbbá hogy a hagyományos nemzeti közösségek
számára mi minden szükséges, többek között az önkormányzatiság. Ezek a
lehetőségek azt látom, sajnos, azóta szűkültek a parlamenti szinten is.
Közben, mint mindannyian tudjuk, minden, ami az Európai
Parlamentben ezen a területen történik, az egy viszonylagos kérdés, hiszen ez
akkor ér valamit, ha arra az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács reagál.
Hogyha lesz belőle valamilyen eljárás, következmény, eljut a célzott réteghez.
Hiszen ezért vannak a törvénykezdeményezések, az ezekre érkezett
parlamenti reakciók, ezért a politikai határozatok, hiszen a politikai
nyomásgyakorlás a cél. Az Alapvető Jogok Chartájába sikerült ugyan egy fél
mondatot becsempészni arról, hogy a kisebbségi nyelvek is figyelembe
veendők, és ez áttételesen bekerült a Lisszaboni Szerződésbe; vagy a bécsi
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Alapjogi Ügynökség mandátuma hosszas tárgyalások eredményeként
megemlíti a preambulumban - az volt a maximum, amit el lehetett érni abban
a pillanatban -, hogy a kisebbségekkel, a hagyományos nemzeti
kisebbségekkel is foglalkozzon. (Ez az Ügynökség azóta sem foglalkozott
ezzel a kérdéssel soha.) A Bizottság minden egyes alkalommal a nemzeti
kisebbségek védelmével kapcsolatos kérdéseket, ha ezek nem a csatlakozás
vonatkozásában merültek föl, akkor elhanyagolta, visszaverte. Már
kitapétázhatom az irodámat azokkal a sablon válaszokkal, amiket az elmúlt 13
évben kaptam a Bizottságtól bármilyen konkrét jogsértéssel kapcsolatban.
Lehetett az Malina Hedvig teljesen egyértelmű emberi jogi esete, vagy az
ingatlan-visszaadás problémája Romániában, a Mikó-ügy, a Wass Albert-, a
zászló-, a nyelvtábla-ügy. Gyakorlatilag mindig ugyanaz a válasz: a
Bizottságnak nincsen kompetenciája.
El kellett jöjjön a Fidesz kormány 2010-ben és az azt követő
Magyarország-viták, hogy rájöjjünk arra, hogy érdekes, meglehetősen
szelektív módon, vallási kérdések és a kisebbségi kérdések is lehetnek uniós
hatáskörben, ha azzal éppen egy olyan ország kormányát lehet támadni, amely
irányába ez a politikai szándék. Tehát olyan mértékben evidens a kettős mérce
ezen a területen, hogy hiába kezdtünk el bizakodni, hogy ha egyik országon
valamit számon kérnek, akkor egy másik országon is számon fogják ugyanazt
kérni, csalódnunk kellett. Másik országban továbbra sem kérik ugyanazt
számon, legyen az a legfelháborítóbb jogsértés. Félő, hogy ez már így is
marad.
2016 őszén fogadta el ugyan az Európai Parlament azt a jelentését, hogy
legyen egy új jogállamisági mechanizmusa az Uniónak. Ilyen azonban nem
lesz, mert szerződésmódosítás volna szükséges hozzá, és az most teljesen
aktualitáson kívül van. Ott hiába vittek be a kollégák a különböző határon túli
vidékekről módosító javaslatokat, ami azt mondaná, hogy a kisebbségi kérdés
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is számítson bele akkor, ha jogállamiságot néznek. Én pesszimistán
nyilatkoztam, és azóta is az vagyok: ez nem fogja megoldani a kérdést, mert
ezt a kérdést akkor fogják elővenni egy kormány esetében, ha a kormánnyal
van politikai problémájuk, nem azért, hogy ezzel nemzeti kisebbségi jogokat
védjenek, egy közösségért vagy netalántán egy jogsértés ellen lépjenek fel.
Amivel biztatni tudom Önöket, az az, hogy az a pont, amiben még
mindig bízhatunk, az az a munka, amit Önök végeznek. Az a kevés jogszabály,
ami van, talán lehet még mindig kikényszeríthető előbb vagy utóbb. A
Bíróságoknak előbb-utóbb még mindig működniük kell. Tudom, hogy ez nem
ilyen egyszerű különösen most, ami a DNA-val kapcsolatban történik
Romániában13. De valahol még mindig az segíthet, hogy ha van egy uniós
keret, amiben mégiscsak arról beszélhetünk, hogy jogállamok vannak, hogy a
Bíróságok mégis valamilyen módon függetlenek. A jog általi érdekvédelem,
a jog általi kikényszerítés még mindig az egyetlen útja és az egyetlen
megoldása a kisebbségi problémáinknak, jogainknak, helyzetünknek.
A másik fontos tanulsága az elmúlt éveknek számomra, hogy nagyon
fontos az, hogy legyen a határon túli magyar közösségeknek jogilag,
politikailag és nyelvileg is jól képzett elitje, amely vállalja azt, hogy NyugatEurópában hirdeti e közösségek létét, felhívja a figyelmet jogaira. Mert
nagyon sok esetben hitelességi kérdés az, hogy ezt egy magyarországi mondja
el egy párt színeiben, vagy kiáll az, aki az adott körben a leghitelesebb, egy
ott élő civil, és elmondja a problémáját. Én ezt láttam a legnagyobb deficitnek
2007 előtt közvetlenül a romániai magyar közösség esetében is. Mert ez a
kiállás akkor nem történt meg abban a reményben, hogy majd utána könnyebb
lesz. Láthatóvá vált, hogy nem lett könnyebb. Talán ez az, amit a
legügyesebben csinál most a vajdasági magyar közösség. Csak így maradjon,

13

DNA - Direcția Națională Anticorupție / Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság.
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mert szerintem ebben a folyamatban, ebben az időszakban nagyon sok
mindent lehet eléri, amit utána már nehezebb vagy lehetetlen.
A jelenlegi migrációs válság, egyáltalán nem segít a nemzeti
kisebbségeknek. Gyakorlatilag a kérdést, hogy tudunk-e itt előre jutni
bármilyen jogalkotás területén, a migrációs helyzet vissza fogja vetni. Ne
haragudjanak, hogy ilyen pesszimista vagyok, de jogászokkal ülünk együtt,
akik pontosan kell tudják, hogy mi lesz ebből. Ezeket a kérdéseket most
egyrészt nem tartják fontosnak, időszerűnek, másrészt félnek attól, hogy bármi
ilyesmi elinduljon, mert akkor esetleg kellene foglalkozni az integrációval. Ez
pedig nem fog támogatásra találni, ha megnézzük például Belgiumot,
Franciaországot vagy Németországot, ahol nagyon komplex ez a kérdés.
Mindezek ellenére - vagy éppen ezért -, a Kisebbségi Frakcióközi
Munkacsoport munkáját folytatjuk, 21 tagállamból van 65 képviselőnk.
Ennyien még sosem voltak. Mindig magas számban jelen vannak az üléseken,
nagyon aktívak, és azt látom, hogy viszik a hírt. Gyakorlatilag ez az egyetlen
fórum maradt ma az európai uniós színtéren, ahol minden hónapban biztos
előkerül a nemzeti közösségek, kisebbségek vagy nyelvi kisebbségek ügye.
Minden hónapban Strasbourgban ott van az a délelőtt, ami erről szól.
Legutóbb két hete csütörtökön épp a vajdaságiak voltak meghívva, a
Vajdasági Nemzeti Tanács és a szerb EU csatlakozásért felelős miniszter
asszony. Véleményem szerint egy nagyon érdekes és remélhetőleg hasznos
beszélgetés volt.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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dr. Kincses Előd14
Alkotmánysértő kitüntetés-visszavonás?

A 2016. évi 290. sz. számú elnöki rendeletével Románia elnöke, Klaus
Iohannis visszavonta Tőkés László állami kitüntetését, a Románia Csillaga
érdemrend lovagi fokozatát, amellyel az 1989. decemberi temesvári
népfelkelés huszadik évfordulóján tüntette ki Traian Băsescu államelnök. A
kitüntetést visszavonó elnöki rendeletet azzal indokolták, hogy a döntésnél
figyelembe vették a kitüntetés odaítélését felügyelő becsületbíróság 2013.
november 20-i határozatát. Románia elnöke a sajtóban azzal is indokolta a
visszavonásról szóló rendeletét, hogy kötelessége betartani Románia
alkotmányának előírásait, valamint hivatkozott az általam Tőkés László
képviseletében indított közigazgatási panasz jogerős bírósági elutasítására.
Tőkés történelmi szerepének ismeretében az alkotmányra való hivatkozás
azért is aggályos, mert a román alaptörvény 1 szak. (3) bek. garantálja az 1989
decemberi forradalom ideáljainak tiszteletben tartását!
Mindenekelőtt

hangsúlyozom

azt,

hogy

a

Csillagrend

becsületbíróságának a határozata az elnökre nézve nem kötelező, mindössze
ajánlás jellege van, tehát igencsak vitatható az ezzel való elnöki takarózás.
Amennyiben a becsületbíróság határozatáról kapcsolatos közigazgatási bírói
íteletek indoklására kellő figyelmet fordítottak volna, meg kellett volna
állapítsák azt, hogy a bíróságok nem vizsgálták érdemben az esetet, mindössze
azt rögzítették, hogy a becsületbíróság határozata nem cenzúrázható

dr. Kincses Előd úgy az 1989-es temesvári kilakoltatási perben - amelynek végrehajtása elleni
tüntetés sorozat indította el a diktatúrát megdöntő népfölkelést - mint a kitüntetés visszavonási
eljárásban is Tőkés László ügyvédje volt.
14
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közigazgatási bírói úton. Kizárólag ezzel az eljárásjogi, elvi indokolással
adtak helyt az el nem fogadhatóságra vonatkozó perrendtartási kifogásnak.
Ha sort kerítettek volna a fent említett 2013. november 13-i
becsületbírósági határozat érdemi elemzésére, azonnal kiderült volna az, hogy
meghozatalakor az illetékesek súlyosan megsértették a védekezéshez való
alkotmányos jogot. Ez annál is elítélendőbb, mivel a Romániai Ügyvédi
Kamarák Országos Egyesülete Állandó Bizottságának 2013. november 20-i
határozata erre az esetre vontkoztatva kimondja, hogy Tőkés László
ügyvédjeként a kitüntetés odaítélését felügyelő becsületbíróság előtt igenis
elláthatom képviseletét, védelmét. Sajnálatos módon a becsületbíróság tagjai
nem tartották tiszteletben a védelemhez való alkotmányos jogot sem. A
védelemhez való jogunk azzal is sérült, hogy Tőkés Lászlóval nem közölték
az ellene benyújtott írásbeli bizonyítékokat. Tették ezt annak ellenére, hogy
2013. október 30-án írásban is igényeltem az erre vonatkozó eljárási
kötelezettség tiszteletben tartását!
Az államfő által automatikusan elfogadott, a visszavonásra vonatkozó
becsületbírósági határozat az igazságot is szem elől tévesztette, nem csupán a
fent említett alkotmányos, jogi és eljárási előírásokat szegte meg, amint az az
alábbiakból kitűnik: Tőkés László hang- és video felvételekkel kétséget
kízáróan bebizonyította azt, hogy a tusnádi nyári egyetemen, 2013. július 27én, Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében tartott előadásában
bemutatott javaslatot helytelenül fordították román nyelvre. Lehetséges, hogy
a félrefordítás váltotta ki a javaslat elleni heves támadássorozatot, amelyek a
kitüntetés visszavonására vonatkozó indítványokkal érték el a csúcspontot.
Védencem a nyári egyetemen azt fejtegette, hogy Románia és Magyarország,
Olaszország és Ausztria mintájára vállaljon védhatalmi státust Erdély felett.
Számára a kiindulópontot az Olaszország és Ausztria által közösen vállalt
védhatalmi státus jelentette. Ez Dél-Tirol autonómiájához vezetett, és
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köztudottan a tartomány azóta nagyszerűen fejlődik. Ezzel kapcsolatban
Tőkés László felvetette azt is, hogy a két kormány közös megegyezéssel
vállalja fel az Erdély feletti védhatalmi státust és együtt találjanak elfogadható
megoldást a székelyföldi területi autonómia megvalósítására. A javasolt
rendezési terv messzemenően különbözik a kitüntetés visszavonásának
kezdeményezői által bemutatott román fordítástól, akik azzal vezették félre a
közvéleményt, hogy a román ellenes Tőkés László Erdélyt Magyarország
protektorátusává szeretné zülleszteni. Köztudott, hogy a protektorátus
intézményét a gyarmatbirodalmak gyakorolták gyarmataik fölött (ilyen volt
India státusa a Brit birodalomban). A többségében német ajkúak lakta DélTirol sosem volt és most sem gyarmat, sokkal inkább a területi autonómia
iskolapéldája, amelyet közös megegyezéssel az olaszok és osztrákok úgy
hoztak létre, hogy közben tiszteletben tartották Olaszország területi egységét.
A területi autonómia a becsületbíróság határozatának indokolása szerint
ördögtől való, szélsőséges, veszélyes, az interetnikus együttélést ellenző,
revizionista, etnikai gyűlöletkeltő, a trianoni békekötést kétségbevonó
rendszer. Ez a túlfűtött eszmefuttatás nagyfokú tudatlanságra is vall, hiszen a
területi autonómia 11 (tizenegy!) európai országban működik, köztük a
Moldovai Köztársaságban, ahol évtizedek óta a gagauzoknak területi
autonómiát biztosítottak a „Prúton túli román testvérek”.
Nem tagadjuk azt, hogy Tőkés László kezdettől fogva síkra szállt és
kiállt Székelyföld területi autonómiájáért. Hansúlyozom viszont, szó sincs egy
magányos és románellenes nézőpont képviseletéről. Székelyföld területi
autonómiája az RMDSZ programjában 1993 óta szerepel, az említett
érdekképviseleti szervezet pedig hosszú időn át Románia kormányának tagja
volt és mérvadó román vélemények szerint a jelenlegi román rendszer
stabilitásának megőrzésében jelentős szerepet vállalt. Ismétlem, mi, akik
támogatjuk ezt az indítványt, tudatában vagyunk annak, hogy a területi
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autonómia kizárólag akkor valósítható meg, ha a törvényhozás az alkotmányt
parlamenti szavazással módosítja és azt módosítást országos népszavazással
helybenhagyják. Az viszont nem képezheti vita tárgyát, hogy egy
demokratikus országban jogod van arra, hogy az alaptörvény módosítását
támogasd – például sokan a monarchia visszaállítása mellett foglalnak állást
–

vajon

a

felvetés

megfogalmazói

románellenes

szélsőségesként

megbélyegezhetők, elitélhetők?
Románia Alkotmányának 30. szakasza védi a véleménynyilvánítást, és
ezt szavatolja az Emberi Jogok Európai Egyezménye is. Tehát a
véleménynyilvánítás alapvető jog egy demokratikus társadalomban, mert
megteremti azokat a feltételeket, amelyek között gyakorolható a többi emberi
jog. (...) Ugyanakkor, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága többször
hangsúlyozta, hogy a véleménynyilvánítás egy demokratikus társadalom
alapköve, fejlődésének egyik záloga és az individum kiteljesedésének
feltétele.
„Tőkés László a Ceauşescu-rezsim megdöntésével végződő 1989-es
forradalomban játszott történelmi szerepéért kapta meg az érdemrendet az
Európai Néppárt közleménye szerint is. A Románia Csillaga kitüntetés
odaítélését a forradalom 20. évfordulóján kelt elnöki rendelet ugyanezt az
indokot hozza fel: „messzemenő elismerésül bátorságáért és méltóságáért, és
példamutatásáért,

amellyel

elindította

a

román

nép

történelmi

szembehelyezkedését a kommunista diktatúrával”.
A 29/2000-es számú Törvény valamint a 11/1998-as számú Sürgősségi
Kormányrendelet előírásai szerint egy érdemrendet a következő esetekben
vonhatnak vissza: „a) szabadságvesztésről szóló jogerős ítélet esetén; b)
szégyenteljes tettekért, amelyek eltérnek az a) alpontban rögzítettektől, és
amelyek az érdemrenddel rendelkezőknek erkölcsi sérelmet okoznak”. A
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Román Értelmező Szótár magyarázata szerint a tett jelentése: valaki által
elkövetett ténykedés.
Vitathatatlan, hogy a kitüntetés visszavonásának esetei és a tett
fogalmának értelmezése során nem lehet arra a következtetésre, jutni, hogy
Tőkés tusnádi javaslatával – amelyet egyébként helytelenül fordítottak –
méltatlan tettet (tehát ténykedést) követtet el. Az elnöki rendeletet megalapozó
becsületbíróság tehát nem csupán az ország törvényeit, de a román nyelv
szabályait is megsértette, hiszen a szóbeli nyílatkozat nem számíthat tettnek.
Lévén, hogy jónéhány szabadságvesztésre ítélt személytől nem vonták
vissza az érdemrendet – élükön Adrian Năstase volt miniszterelnökkel –, úgy
vélem,

Tőkés

kitüntetésénak

visszavonásával

az

esélyegyenlőség

alkotmányos elve is sérült!
Végezetül felidézem azt, hogyan csapódott le a nemzetközi sajtóban a
kitüntetést visszavonó elnöki rendelet: „a kommunista diktatúra elleni harcban
és az 1989-es forradalomban játszott szerepéért, 2009-ben Tőkés Lászlót
kitüntették a Románia Csillaga érdemrenddel, amely Románia legnagyobb
állami kitüntetése. Tavaly március elején, Klaus Johannis államfő – aki
ugyancsak egy kisebbségi közösség tagja és önjelölt antikommunista, annak
ellenére, hogy semmiféle hősi múltja sincs – visszavonta a kitüntetést”.
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,,Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.”
/Kosztolányi Dezső: Zászló, részlet/
A Kis-Küküllő völgyében fekvő Erdőszentgyörgy városának főterén éveken
át békésen lobogott egymás mellett öt zászló. A helyi RMDSZ szervezet
székházaként szolgáló épületre a párt lobogóján kívül kifüggesztették minden
magyar zászlaját, a székely és az uniós zászlót, melyek mellett jól megfért
ötödikként

a

román

zászló

is,

jelképezve

azokat

a

nemzetközi

kötelezettségeket, melyek a jó szomszédi viszonyt, a barátságot és az
együttműködést kívánták erősíteni a részes államok között. A nemzetközi jog
az, amely keretet szab a kisebbségvédelem elveinek kijelölésével, hogy az
állam e koordináták között mozogva válasszon a célok megvalósításához
szükséges megoldások között. E feltételek mellett is szükséges a megfelelő
politikai klíma a kisebbségi jogok szabad érvényesüléséhez.15
Az ügy szempontjából jelentős az Európa Tanács égisze alatt született
Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény, mely sajátos
természetű, hiszen egyrészt programjellegű normákat határoz meg,
mozgásteret engedve a részes államoknak, másrészt maga mondja ki
preambulumában, hogy a nemzeti jogalkotás és egyéb politkai tevékenységek
Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20.
században. Budapest: Gondolat Kiadói Kör. MTA Kisebbségkutató Intézet. 2003, 183.; 188-189.
15
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gyakorlása terén az államoknak meg kell valósítaniuk a bennük foglalt
célokat.16 A Keretegyezmény 5. cikkében előírja, hogy az államnak lehetővé
kell tennie a kisebbségek identitásának megőrzését. Ez nem csak negatív,
tartózkodási, hanem pozitív, tevőleges kötelezettségeket is jelenthet adott
esetben, összhangban az Állandó Nemzetközi Bíróság által az albániai iskolák
kérdésében kialakított tanácsadó véleményével, mely alapján az államnak
,,minden alkalmas eszközt meg kell adni annak érdekében, hogy faji
szokásaikat, hagyományaikat és nemzeti sajátoságaikat megőrizhessék”.17
A Keretegyezmény szellemének megfelelően18 1995-ben Temesváron
kétoldalú megállapodás született Magyarország és Románia között, mely
gyakorlatilag minimumszabálynak ismeri el a Keretegyezményt, ugyanis a
felek attól csak kedvezőbb jogszabályokat hozhatnak a nemzeti kisebbségekre
nézve.19 A részes felek továbbá megerősítették benne, hogy a romániai
magyar illetve a magyarországi román kisebbségeknek joga van identitása
több szempontból felfogott megőrzésére is, mind kollektív, mind egyéni
formában.20
Fontos kiemelni, hogy milyen jelentőséggel bír egy kisebbség
öntudatának alakulásában a jelképeik használata. Ezt támasztja alá egy 2015ben publikált tanulmány, mely rávilágított, hogy a vizsgált adatközlők, akik
közül többen ,,székely-magyarként” vagy ,,erdélyi magyarként” definiálták

Bíró-Anna-Mária (összeállította): Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek. In: Bárdi
Nándor (szerk): Kisebbségi Adattár XI. Budapest: Teleki László Alapítvány. 2002, 144-145.
17
Szalayné Sándor 2003. i.m. 195.
18
1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló,
Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetéséről. 18. cikk 1. ,, A Felek
törekednek arra, hogy - amennyiben szükséges - két- és többoldalú egyezményeket kössenek más
Államokkal, kiváltképpen a szomszédos Államokkal, annak érdekében, hogy biztosítsák az érintett
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelmét.”.
19
Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a
jószomszédságról. 15. Cikk (1) a) pont.
20
Uo. 15. Cikk (2) bekezdés.
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magukat,

identitásuk

kialakítása

szempontjából

nagy

jelentőséget

tulajdonítanak a magyar, valamint a székely zászlónak.21
Mindennek fényében megállapítható, hogy amikor a Maros Megyei
Prefektusi Hivatal 2015 januárja során 5000 lej összegű22 bírságot szabott ki
Csibi Attila Zoltánra, Erdőszentgyörgy polgármesterére, a piros, fehér, zöld
lobogó és a székely zászló miatt, akkor akadályt gördített egy nemzeti
kisebbség identitásának vállalása elé.
Külön probléma, hogy a Prefektusi Hivatal, mely a kormány megyei és
fővárosi szintű képviselője, mint intézmény egy francia mintájú centralista,
erős központi hatalmon alapuló elképzelést képvisel.23 Jelen eset is
bizonyítékul szolgál arra, hogy e törekvések károsak lehetnek egy nemzeti
kisebbségek lakta országban, különösen egy olyan településen, mint
Erdőszentgyörgy, ahol 2002-ben a lakosság 73,8%-a vallotta magyarnak
magát.24
Csibi Attila Zoltán az őt képviselő Partnerünkkel, Menyhárt Gabriella
Éva ügyvédnővel megtámadta a kihágási jegyzőkönyvet a Segesvári Bíróság
előtt. E bíróság a későbbiekben részletesen ismertetett körülmények ellenére
elutasító határozatot hozott. A döntés jogosan vetette fel az érintettekben a
pártatlanság követelményének megsértését, melyet az Emberi Jogok Európai
Egyezményének a tisztességes eljárásról szóló 6. cikke is deklarál.

András Hanga: Csíkfalva község indetitásformáló székely motívumai.
In: Jel-Kép.
Kommunikáció, közvélemény, média. 2015/4. sz. Budapest: Magyar Kommunikációtudományi
Társaság. 2015, 5.
22
A bírság összege 2017. júliusi árfolyamon átszámítva körülbelül 350.000 forintnak felel meg.
23
Veress Emőd: A prefektus és a prefektúra intézménye. In: Romániai Magyar Jogtudományi
Közlöny 2003/1. Kolozsvár: Média Index Egyesület 2003, 29-32.
24
Varga E. Árpád: Maros megye településeinek etnikai (anyanyelvi/nemzetiségi) megoszlása
százalék
szerint
1850-2002.
utolsó
módosítás:
2008.
Forrás:
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/msszaz.pdf , letöltve: 2017.03.29.
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A pártatlanság egy olyan szubjektív fogalom, amely elfogulatlan,
jogszabályokkal összhangban álló ítélkezést vár el a bíróságtól.25 A Segesvári
Bíróságon eljáró bíró ehhez képest Partnerünk beszámolása szerint
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az általa előre kigondolt válaszokat
hallja vissza a tanúk és a vádlott kihallgatása során. Egyértelmű, hogy egy
ilyen prekoncepció nem férhet bele az Egyezményben meghatározott
keretekbe és hátrányosan hat az eljárás tisztességes mivoltára.
Partnerünk és védence ezt követően fellebbezést nyújtott be a határozat
ellen a Maros Megyei Törvényszékhez, melynek keretein belül abszolút
semmisségi kifogást emeltek. Az ügyvédnő rámutatott, hogy a Prefektusi
Hivatal már ott hibát követett el, hogy védencével, mint magánszeméllyel
szemben lépett fel, hiszen legfeljebb az RMDSZ-szel, mint jogi személlyel
szemben tehette volna meg ezt, amennyiben a körülmények okot szolgáltattak
volna arra. Viszont nem állt fenn a bírság kiszabásának eshetősége, hiszen
miután a Törvényszék értelmezte az alapjául szolgáló 1157/2001. sz.
kormányhatározatot, megállapította, hogy az Románia és más állam hivatalos
zászlójára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket és ezek jogellenes
elhelyezését rendeli kihágásként büntetni, míg jelen esetben a két kifogásolt
lobogó kitűzése nem felelt meg e kritériumoknak. Mindezeken túl semmilyen
bizonyíték nem szolgált alapul arra, hogy Csibi Attila Zoltán lett volna az a
személy, aki kitűzte a zászlókat. Ez a helyzet az in dubio pro reo elv sérelmét
is felveti, mely szintén a fent említett tisztességes eljáráshoz való jog
részjogosítványának is tekinthető.26

Farkas Henrietta Regina: A tisztességes eljárás főbb részjogosítványainak érvényesülése a
büntetőperben. Forrás: http://ujbtk.hu/farkas-henrietta-regina-a-tisztesseges-eljaras-fobb-resz
jogositvanyainak-ervenyesulese-a-buntetoperben/, letöltve: 2017.03.29.
26
A kétség esetén a vádlott javára szóló döntés elve megjelent az Emberi Jogok Európai
Bíróságának esetjogában is például Lamanna v. Ausztria ügy, Emberi Jogok Európai Bírósága.
2001. július 2-ai ítélete.
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A fellebbezés sikerrel zárult tehát, hiszen a Maros Megyei Törvényszék
megsemmisítette a kihágási jegyzőkönyvet és eltörölte a bírságot kiszabó
határozatot. A történet azonban sajnos nem ért végéhez itt, hiszen a Maros
Megyei Prefektus rendkívüli jogorvoslati lehetőséggel élve megtámadta a
Törvényszék döntését. Ez a fellebbezés több szempontból is kifogásolható
volt. Egyrészt, a román Polgári Perrendtartás kimondja, hogy a harmadfokú
bíróság által hozott határozatok megtámadására vonatkozik, míg jelen esetben
másodfokon született ítélet, úgy hogy a prefektus a második fellebbezési
lehetőségével.

Másodszor, a fellebbezés korainak bizonyult, hiszen úgy

nyújtották be azt, hogy az érintettek még nem is kapták kézhez a bíróság
határozatát, holott előírás, hogy annak közlésétől számított 15 napon belül
lehet helye fellebbezésnek, így a Törvényszék elutasította azt.
Az ügy jól érzékelteti, hogy milyen nehézségek tornyosulnak a magyar
identitás megőrzése előtt Romániában. A központi intézkedés azonban nem
csak a kisebbségek önazonosságának szempontjából volt aggályos, hanem,
mivel veszélyezteti a román és magyar közösségek békés egymás mellett
élését, negatívan befolyásolja Magyarország és Románia barátságos
együttműködését is, mely a nemzetközi jogi normák gyakorlati érvényesülése
szempontjából elengedhetetlen. Ezért is volt fontos az ügy képviseletének
támogatása, kiemelve, hogy Csibi Attila Zoltánt, mint magánszemélyt érte
sérelem. A bírság kiszabásának tényén túl, szomorúságra ad okot, hogy az
elsőfokú bíróság nem ismerte fel annak jogellenes mivoltát. Ugyanakkor
pozitívum, hogy a jogszabályok értelmezését követően a magasabb szintű
bírói fórum már megfelelően járt el, továbbá nem adott helyt a szintén jogsértő
rendkívüli jogorvoslati kísérletnek. Bízunk benne, hogy a Maros Megyei
Törvényszék döntése rávilágít a kormányhatározat alkalmazási körére, így
ilyen kisebbségi jogokat sértő intézkedések nem születnek a jövőben és
továbbra is békésen loboghatnak egymás mellett a nemzetek zászlói.
49

Szigeti Enikő - Szikszai László
A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) jogvédő 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 társadalom mai
állapotának és hozzáállásának gyökeres megváltoztatásához elsősorban
tudatosításra,

nevelési

programokra,

valamint

érdekérvényesítő,

jogérvényesítő képesség kialakítását célzó tevékenységekre van szükség.
Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai magyar közösség, közel
hatvanezer ember, a magyar közösség aránya közel 45 százalék.
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 rájuk vonatkozó döntésekben (empowerment), a
romániai

magyar

kisebbség

jogainak

-

különös

tekintettel

az

anyanyelvhasználatra - érvényesítésére, a hazai törvényi előírásokban
kisebbségekre

vonatkozó

kötelezettségek,

egyezmények betartására.
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Küldetésünket három eltérő, de egymással szorosan összefüggő
eszközrendszeren keresztül érvényesítjük:
Érdekérvényesítés /Jogérvényesítés Program
Érdekérvényesítési

kampányok,

jogérvényesítő

munka,

tudatosítási

kampányok, lobbi, közösségi fórumok, esettanulmányok és monitoring,
online aktivizmus, kutatás és fejlesztés.
A CEMO jogérvényesítő tevékenységei:
- Antidiszkriminációs eljárások, stratégiai pereskedés, jogi és hatósági
eljárások
- Jogsegélyszolgálat
- Közösségi érdekérvényesítő ügyek
Nemzetközi jog- és érdekérvényesítés
A CEMO 2008 óta kíséri figyelemmel az EU Kisebbségi vagy Regionális
Nyelvek Európai Kartájában foglalt jogok érvényesülését a nemzetközi
emberi jogi egyezményeknek megfelelően. A monitorozás eredményeként
több magyar nyelvű esettanulmány, egy angol nyelvű árnyékjelentés született.
Szervezetünk elsőként készített árnyékjelentést a romániai magyar közösség
anyanyelvhasználati jogainak alkalmazását illetően. A rendszerváltást
követően a romániai magyar közösség civil társadalma nem készített
árnyékjelentéseket, a nemzetközi egyezmények szakértői Románia hivatalos
jelentéseiben - amelyek nem tükrözték a valós helyzetet – megfogalmazott
információk alapján készítették el jelentéseiket, elemzéseiket, szakértői
jelentéseiket.
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának romániai
alkalmazásáról szóló időszaki jelentéshez kapcsolódó CEMO árnyékjelentés
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leadása után, 2011 márciusában - a szervezetünk meghívására Marosvásárhelyre látogatott az Európa Tanács Szakértői Bizottsága.
Szervezetünk 2016-ban benyújtotta a második árnyékjelentését a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Karta Titkárságra, továbbá az
idei évben a Kisebbségi Keretegyezmény (Framework Convention on
National Minorities – továbbiakban: FCNM) alkalmazásához kötődően is
készítettünk egy árnyékjelentést. Az FCNM alkalmazást érintő árnyékjelentés
leadását követően a Keretegyezmény Tanácsadói Bizottságának (Advisory
Committee) tagjai Romániába látogattak (Kolozsvár) és szervezetünk
munkatársaival is konzultáltak.
Kétnyelvűség Program
A Program két alprogramot foglal magába:
 Kétnyelvűség a Közigazgatásban
 Kétnyelvűség az Oktatásban
Tevékenységeink: Nyelvi jogérvényesítés, monitoring, nyelvi jogokkal
kapcsolatos tudatosítási kampány, nyelvi jogi aktivizmus ösztönzése, nyelvi
jogokkal kapcsolatos tanulmányok, jelentések készítése.
Tréning Program
Kisebbségi, nyelvi jogi, emberjogi aktivisták képzése és mentorálása: A
CEMO egyik kiemelt tevékenysége érdekérvényesítő, jogérvényesítő ügyek
felvállalása során az ügyekben aktív részvételt vállaló civilek képzése és
mentorálása nyelvi jogokkal és kisebbségi jogérvényesítéssel kapcsolatosan.
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1.

A PERES ELJÁRÁSOK JOGI LÉPÉSEI A HATÁLYOS
JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN

A CEMO egyik kiemelt tevékenysége érdekérvényesítő, jogérvényesítő
ügyek felvállalása során az ügyekben aktív részvételt vállaló civilek képzése
és

mentorálása

nyelvi

jogokkal

és

kisebbségi

jogérvényesítéssel

kapcsolatosan. Szikszai László jogász a CEMO peres eljárásainak jogi
lépéseit, a perekhez kapcsolódó perrendtartási szabályokat, a jogi érvelések
felépítését mutatta be a közigazgatási bíráskodásról szóló 2004. évi 554-es
törvény előírásai szerint:
Előzetes eljárás:
A hatóság beperelése előtt a közigazgatási bíróságon szükséges egy előzetes
eljárás lefolytatása, amely abban áll, hogy kérést kell intézni az illető
hatósághoz, hogy esetektől függően: vonja vissza a kibocsátott határozatát,
vagy oldja meg a kérelmet, amelyet előzőleg elutasított (7-es, 11-es
szakaszok).
A per beadása csak azután lehetséges, ha a hatóság elutasítja a kérelmet,
a visszautasítástól számított 6 hónapon belül. A hatóságnak 30 napja van a
válaszadásra és amennyiben ez nem történt meg, a 6 hónapos határidő a 30
nap letelésétől számítódik.
A peres eljárás:
Illetékes bíróság: a közigazgatási törvényszék, amely a megyei szintű
törvényszékeken működik (10. szakasz). A sértett fél fordulhat a lakhelye
szerinti, vagy a hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz egyaránt. A
pereket egy bíróból álló tanács tárgyalja.
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Bélyegilleték: minden kérelemért 50 lej bélyegilletéket kell fizetni (16.
szakasz, 80/2013-as Sürgősségi kormányrendelet)
Fellebbezés: 15 napon belül, az ítélet kiközlésétől számítva (20.
szakasz). Megoldja a Táblabíróság, három bíróból álló tanács, amelynek
ítélete végleges.
Végrehajtás: a sértett fél számára hozott kedvező ítéleteket 30 napon
belül végre kell hajtani, ellenkező esetben újabb per indítható, amelynek során
lehet kérni az hatósági intézmény vezetőjének a megbüntetését. A büntetés
értéke 20%-a bruttó minimálbérnek, amelyet minden nap késedelemért
számítanak egészen az ítélet végrehajtásáig (24. szakasz).

2.

A CEMO KONKRÉT JOGI TEVÉKENYSÉGEI

2.1

Iskolai kétnyelvűségi-ügyek:

2.1.1 Kétnyelvű feliratozás a marosvásárhelyi oktatási intézményekben
(belső nyelvi tájkép)
Előzmények
A Civil Elkötelezettség Mozgalom egyik kiemelt - a magyar közösség
anyanyelv használati jogainak érvényesítését szolgáló - programja a
„Kétnyelvűség az Oktatásban.”
A Program 2009-ben indult, célja a marosvásárhelyi vegyes iskolák
kétnyelvű nyelvi tájképének kialakítása. A Program indulása óta szervezetünk
folyamatosan monitorizálja a marosvásárhelyi iskolákat, ennek következtében
megállapítható, hogy a város oktatási intézményeiben (az óvodákat is
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beleértve) az intézmény kommunikációja - nyelvi tájkép – majdnem kizárólag
egynyelvű, továbbá a magyar gyerekekkel, szülőkkel történő szóbeli, írásbeli
tájékoztatás, minden adminisztratív ügymenet, csak román nyelven zajlik.
A városban több mint hatvan oktatási intézmény működik, egyes
intézmények összevontan működnek, összesen 45 jogi személyiséggel
rendelkező intézmény van, ezekben közel 5 ezer magyar gyerek tanul, a
tanulói összlétszám körülbelül 45 százaléka magyar anyanyelvű. Önálló
magyar iskola kevés van (összesen három intézmény, ezekben kettőben
általános iskola és középiskola működik és van egy középiskola), a magyar
gyerekek 75 százaléka vegyes intézményben tanul.
A vegyes iskolák, óvodák falai nem tükrözik a többnyelvűséget,
nincsenek magyar nyelvű faliújságok, az osztálytermek feliratozása kizárólag
román nyelven van megjelenítve, a folyósok, közös terek, tanári, titkárság,
orvosi rendelő, könyvtár, román nyelven megjelenített információkat
tartalmaznak, az adminisztratív személyzet nem beszél magyarul. Az iskolák
nagy része egynyelvű weboldallal rendelkezik, az orvosi rendelőkben és
iskolakönyvtárakban senki nem beszél magyarul. A magyar nyelvhasználat
egyedüli színterei a magyar osztályok belső terei,
Szervezetünk 2015-ben a „Kétnyelvűség az Oktatásban” Program
keretén belül elindított egy adományozás projektet, amelynek célja az iskolai
kétnyelvűség megvalósítás, kétnyelvű feliratok adományozásán keresztül.
Az adományozásról szóló sajtóhírek megjelenése után egy nappal,
július 16-án, a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának Iskolákért Felelős
Igazgatósága (Direcţia Şcoli Serviciul Investiţii şi Reparaţii Şcoli)
aligazgatója egy kemény hangvételű levélben tájékoztatta az összes
marosvásárhelyi iskola vezetőségét arról, hogy semmilyen típusú feliratot,
tájékoztató anyagot az iskolában nem szabad kifüggeszteni az igazgatóság
jóváhagyása nélkül, büntetéseket is figyelembe helyezve.
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CEMO jogi lépések
Tekintve, hogy a 39986. számú, 2015

július 16.-án keltezett levelében

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának Iskolákért Felelős Igazgatósága
arra hivatkozik, hogy az oktatási intézmények területén kihelyezett bármely
közérdekű információt tartalmazó felirat csak ezen intézmény jóváhagyásával
történhet, mely értesítést követte a 50014. számú, 2015 szeptember 15.-én
keltezett hasonló tartalmú, iskoláknak címzett levél, a CEMO kéréssel fordult
az Igazgatósághoz a kétnyelvű feliratozás ügyében.
Kérésünkben felhívtuk a figyelmét az illetékes Igazgatóságnak arra,
hogy a magyar nyelvhasználat nincs biztosítva az oktatási intézmények
területén annak ellenére, hogy törvény biztosítja az anyanyelv használatát. A
2001. évi 215-ös Törvény 76. szakaszának 4. bekezdése kimondja, hogy a
helyi közigazgatási intézmények a közérdekű információkról szóló feliratok
kihelyezését kell biztosítsák, amennyiben a nemzeti kisebbséghez tartozó
lakosok részaránya az illető közigazgatási egységben több, mint 20%-a az
összlakosságnak.
Az iskoláknak címzett körleveleiben Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatalának Iskolákért Felelős Igazgatósága elismerte, hogy hatáskörébe
tartozik az iskolák kül- és belterének feliratozása, erre feljogosítja
Marosvásárhely Municípiuma Helyi Tanácsának 221. számú Rendelete,
amelyet 2015. augusztus 25.-én fogadtak el.
Kérésünkben nyomatékosítottuk, hogy az oktatási intézményekben
szisztematikus jogtiprás történik, mivel a közérdekű információk nincsenek
magyar nyelven is a diákok, szülők, munkatársak tudomására hozva,
Kérésünk jogalapja a már fent említett helyi közigazgatásról szóló
2001. évi 215-ös Törvény 76. szakaszának 4. bekezdése, valamint a 2004. évi
554-es Törvény a közigazgatási bíráskodásról, amely az eljárásjogot
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szabályozza a közigazgatási pereskedés területén. Ugyanakkor kérésünkben
hivatkoztunk az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) 172. számú,
2011. május 4-i határozatára, amelyben megállapította, egy előző
beadványunk elbírálásakor, hogy a kétnyelvű feliratozás megszegése a
törvény által előírt esetekben, az oktatási intézményekben, diszkriminációnak
minősül a 137/2000-es, a diszkrimináció megelőzéséről és visszaszorításáról
szóló Kormányhatározat értelmében.
Amennyiben kérésünk kedvezőtlen elbírálásban részesül, vagy nem
oldják meg 30 napon belül, lehetőség van per indítására a közigazgatási
bíróságon a jogérvényesítés érdekében a fent leírt eljárás alapján.
2.1.2 Iskolaigazgatók versenyvizsgája
Előzmények, tényállás
A Maros Megyei Tanfelügyelőség Vezető Tanácsának 46/2016.09. 19.-i
Határozatával elfogadták a megüresedett Maros megyei iskolaigazgatók és
aligazgatók listáját, amelyekre versenyvizsgát hirdetnek meg. A lista előírta a
nyelvi kritériumokat is, melyek szerint melyek azok az igazgatói és
aligazgatói állások, amelyek betöltéséhez szükséges a magyar nyelv ismerete,
a román nyelv mellett.
CEMO jogi lépések
Mivel a kritériumok diszkriminatív módon, többségében csak az aligazgatói
állások esetében írta elő a magyar nyelv kötelező ismeretét, a CEMO kéréssel
fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (ODT), hogy állapítsa
meg a jogsértést.
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Kérésünk jogalapja
A 137/2000-es, a diszkrimináció megelőzéséről és visszaszorításáról szóló
Kormányhatározat 6. és 7. szakasza (1. bekezdés a pont) egyértelműen tiltja a
diszkriminációt

a

munkavégzés

terén

és

kötelezővé

teszi

az

esélyegyenlőséget, amelyeknek be nem tartását kihágásnak minősíti. A 8.
szakasz 2. bekezdése szerint kihágást képez olyan feltételeket állítani egy állás
meghirdetése, vagy versenyvizsga során a munkaadók által, amely
megkülönböztetést jelent a pályázók számára faj, nemzetiség, etnikum,
vallásfelekezet, társadalmi kategória, hátrányos kategóriához való tartozás,
életkora, nem, nemi orientáltsága vagy meggyőződés miatt, a 2. szakasz 9.
bekezdésének kivételével
A

Nemzeti

Oktatási

és

Tudományos

Kutatási

Minisztérium

5.080/2016.08.31 Rendelete, 3. szakasz 6. bekezdése szerint a kisebbségi
tannyelvű oktatási intézmények igazgatói közül az egyiknek ismernie kell az
illető kisebbség nyelvét. Ez a cikkely nem írja elő, hogy melyik igazgatóról
van szó és nem mondja ki, hogy csak az aligazgatónak kellene ismernie a
kisebbség nyelvét.
A 2011. évi 1.-es Törvény az oktatásról, 97. szakaszának 1. bekezdése
ugyancsak kimondja, hogy az kizárólag kisebbségi tannyelvű oktatási
intézmények igazgatója kell ismerje az illető kisebbség nyelvét és a vegyes
tannyelvű iskolák esetén az egyik igazgató.
Ilyen módon a Tanfelügyelőség határozatában diszkriminatív eljárást
rendelt el az igazgatók versenyvizsgájának kiírásakor, amelyet az ODT 2016.
szeptember 28-i határozatában megállapított. Az ODT határozata ellen
fellebbezést lehet benyújtani az illetékes Táblabíróságon, amelyet egy bíróból
álló tanács tárgyal (20. szakasz 137/2000-es Kormányhatározat, 10-es szakasz
554/2004-es Törvény). Az ítélet ellen fellebbezést lehet benyújtani a
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kiközlésétől számított 15 napon belül, melyet a Legfelsőbb Törvényszék
tárgyal, és amelynek ítélete végleges.

2.2 Stratégiai perek/Kétnyelvű utcanévtáblák ügye
2.2.1. Marosvásárhely
Marosvásárhelyen volt már elfogadva Tanácsi Határozat ilyen értelemben,
amelyet soha nem hajtottak végre az illetékes szervek (371/2007-es határozat).
A 2016/2-es számmal keltezett kérésben, amelyet február 5-én
iktattunk, felszólítottuk az illetékes szerveket, úgymint, Marosvásárhely
Municípiuma (megyei jogú város), Marosvásárhely Municípiumának
Polgármestere és Marosvásárhely Municípiumának Helyi Tanácsa, hogy
tartsák be a nyelvhasználati jogot az utcák és terek kétnyelvű elnevezésének
biztosításával. Ilyen értelemben kértük a Municípiumot és a Polgármestert,
hogy terjesszenek elő a Helyi Tanács részre elbírálás végett egy olyan
határozattervezetet, amely tartalmazza a város utcáinak és tereinek kétnyelvű
feliratozását, azaz magát az elnevezést, valamint és ugyanakkor az „utca” és
„tér” megnevezést magyarul is. Kérvényeztük ugyanakkor, hogy a Helyi
Tanács fogadjon el ilyen értelemben egy határozatot, amelyet a Municípium
és a Polgármester kell majd végrehajtson.
Külön kiemeltük, hogy nem kérvényezzük azoknak az elnevezéseknek
a lefordítását, amelyeket nem értelemszerűleg nem lehet lefordítani, úgymint
a román személyneveket.
Ezt abból az okból kifolyólag pontosítottuk, hogy habár létezett egy
ODT határozat, amellyel felszólították Marosvásárhely közigazgatási szerveit
a kétnyelvű táblák kihelyezésére, ugyancsak a CEMO kérésére, a
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Marosvásárhelyi Táblabíróság megsemmisítette a határozatot főként az előbb
említett érvre hivatkozva.
Jelenleg a Legfelsőbb Törvényszék előtt van a CEMO fellebbezésének
tárgyalása az ODT határozatát megsemmisítő döntés ellen.
Amennyiben kérésünk kedvezőtlen elbírálásban részesül, vagy nem
oldják meg 30 napon belül, lehetőség van per indítására a közigazgatási
bíróságon a jogérvényesítés érdekében a fent leírt eljárás alapján, azaz lehet
kérni, hogy a közigazgatási bíróság kötelezze az illetékes szerveket a
kétnyelvű táblák kifüggesztésére.
Kérésünk jogalapja
A 2001. évi 215-ös Törvény a helyi közigazgatásról, amelynek 76. szakasza
4. bekezdése kimondja, hogy a helyi közigazgatási intézmények a közérdekű
információkról szóló feliratok kihelyezését kell biztosítsák, amennyiben a
nemzeti kisebbséghez tartozó lakosok részaránya az illető közigazgatási
egységben több, mint 20%-a az összlakosságnak. A 2011. évi népszámlálás
adati szerint, Marosvásárhely magyar nemzetiségű lakosságának számaránya
43%.
Az 1206/2001-es Kormányrendelet a metodológiai normákról a
nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának alkalmazásáról a közigazgatásban,
amelyeket a 2001. évi 215-ös Helyi Közigazgatásról szóló törvény tartalmaz.
E törvény 76. szakaszának 4. bekezdése nem mondja ki tételesen, hogy az
utcanévtáblákra is vonatkozik a kétnyelvűség, ugyanakkor nem is tiltja a
kétnyelvű

utcanévtáblák

kihelyezését.

Ebből

az

okból

kifolyólag

véleményünk szerint a törvénycikkelyt más idevágó jogi normákkal
összhangban kell értelmezni.
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Ezek a következők
- Az 1992. november 5-én Strasbourgban elfogadott Regionális és
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (a továbbiakban „Karta”), amelynek 10.
szakasz 2. pont g) betűje kimondja, hogy „Azon helyi és regionális
hatóságokat illetően, melyek területén a regionális vagy kisebbségi nyelveket
használók száma az alábbi intézkedéseket indokolja,
a Felek vállalják, hogy megengedik és/vagy bátorítják: a helyneveknél a
regionális vagy kisebbségi nyelveken hagyományos és helyes formák
használatát vagy elfogadását, ha szükséges a hivatalos nyelv(ek) szerinti
elnevezésekkel együttesen használva.”
- Románia a 282/2007-es Törvénnyel ratifikálta a Kartát, amely ezáltal
része lett a jogrendszernek.
- Románia Alkotmánya, 148 szakasz 2. bekezdés - Románia
csatlakozása után az Európai Unióhoz (2007. január 1.), az Európai Unió
alapszerződései és egyéb kötelező érvényű rendelkezések elsőbbséget
élveznek az ellentétes tartalmú belső jogi normákkal szemben.
- Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az
együttműködésről és a jószomszédságról, amely 1996. szeptember 16.-án
köttetett, és amelyet Románia az 1996. évi 113.as számú Törvénnyel ratifikált.
A szerződés 15 szakaszának 3. bekezdése szerint: „A Szerződő Felek
tiszteletben tartják a romániai magyar és a magyarországi román kisebbséghez
tartozó személyek azon jogát, hogy anyanyelvüket szabadon használhassák a
magánéletben és a nyilvánosság előtt, szóban és írásban egyaránt... Azon
területeken, ahol jelentős számban élnek az illető kisebbségekhez tartozó
személyek, mindkét fél lehetővé teszi, hogy a kisebbségek nyelvén is
kifüggesztésre kerüljenek a hagyományos helyi elnevezések, utcanevek és
más, a nyilvánosságnak szánt földrajzi feliratok.”
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- Az Európa Tanács Szakértői Bizottságának Jelentése a Regionális és
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtásáról Romániában (2012.
június 19): Az utcanevekkel kapcsolatosan rámutatott arra, hogy a „place
names” a Kártából, amelyet román nyelvre úgy fordítottak le, hogy
„toponímia” minden topográfiai elnevezésre érvényes, amely magába foglalja
az utcaneveket is a helységnevek mellett.
2.2.2 Szatmár
A szatmári polgármesteri hivatalnál iktatott kérésünkben 5889/2016.02.09)
kérvényeztük, hogy az illetékes szervek, úgymint, Szatmár Municípiuma,
Szatmár Municípiumának Polgármestere és Szatmár Municípiumának Helyi
Tanácsa kezdeményezzen, illetve fogadjon el határozatot a szatmári utca- és
térnevek kétnyelvű feliratozásáról (A 2011. évi népszámlálás adati szerint,
Szatmár magyar nemzetiségű lakosságának számaránya 37,6%).
Kérésünket elutasították a 10917/2016.03.07 számú átirattal, amelynek
visszavonását kértük, és amely újból el volt utasítva a nr.21305/2016.05.09
számú átirattal.
Ezek után, a törvényes határidőn belül pert indítottunk Szatmár
Municípiuma,

Szatmár

Municípiumának

Polgármestere

és

Szatmár

Municípiumának Helyi Tanácsa ellen, kérvén, hogy kötelezzék a
Municípiumot és a Polgármestert, hogy terjesszenek elő a Helyi Tanács
részére elbírálás végett egy olyan határozattervezetet, amely tartalmazza a
város utcáinak és tereinek kétnyelvű feliratozását, azaz magát az elnevezést,
valamint az „utca” és „tér” megnevezést magyarul is. Ugyanakkor
kérvényeztük, hogy a bíróság kötelezze a Helyi Tanács, hogy fogadjon el ilyen
értelemben egy határozatot, amelyet a Municípium és a Polgármester kell
majd végrehajtson. Az érvek, a fent említettek szerint.
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2.2.3. Nagyvárad
Előzetes eljárás a város utcáinak és tereinek kétnyelvű feliratozására
vonatkozóan, amelyet benyújtottunk az illetékes szervekhez, azaz Nagyvárad
Municípiuma, Nagyvárad Municípiumának Polgármestere és Nagyvárad
Municípiumának Helyi Tanácsa.
Az érvek, a fent említettek szerint.

2.3

Esélyegyenlőség-anyanyelvhasználati

jogok

érvényesítés

a

marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által meghirdetett állások esetén
Előzmények, tényállás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Kommunikációs, Nemzetközi
Finanszírozású Programok és Humán-Erőforrás Igazgatóságához tartozó
Közönségkapcsolati Osztálynak az osztályvezetői állásásnak betöltésére nem
hirdettek meg versenyvizsgát és az állást, a törvény megszegésével, egy
munkatárs más osztályról történő áthelyezésével töltötték be 2016 folyamán.
Előzőleg az osztályvezető magyar nemzetiségű, magyar nyelvet beszélő
személy volt, de az újonnan kinevezett osztályvezető nem beszéli a magyar
nyelvet.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1999. évi 188-as Törvény előírja
többek között, hogy a helyi önkormányzatoknál a vezető állásokat, melyek
közé tartozik az osztályvezetői állás is, versenyvizsga alapján töltik be (58.
szakasz 1. bekezdés). A törvény 90. szakaszának 7. bekezdése szerint
áthelyezés esetén nyilvánosságra kell hozni a megüresedést, és hogyha többen
pályáznak az állásra, interjú alapján döntenek a személyről, aki majd betölti a
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funkciót. A fent említett osztályvezetői állás esetén nem voltak betartva a
törvényes kritériumok.
CEMO jogi lépések
A 2016. május 5.-én iktatott 2799-es számú kéréssel fordult a CEMO az
Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (ODT), hogy állapítsa meg a
jogsértést.
A kérés indoklásában rámutattunk arra, hogy az önkormányzat
Közönségkapcsolati Osztályának vezetője kell ismerje a magyar nyelvet egy
olyan közigazgatási egységben, ahol a magyar nemzeti kisebbség számaránya
20% fölött van. A Polgármesteri Hivatal Szervezési és Működési Szabályzata
szerint a Közönségkapcsolati Osztály tevékenysége főként a lakossággal való
kapcsolattartást jelenti, mely esetben biztosítani kell az ügyfelekkel való
kommunikációt ezek anyanyelvén.
Jogi érvek
A 137/2000-es, a diszkrimináció megelőzéséről és visszaszorításáról szóló
Kormányhatározat, 10. szakasz h) betűje, amely szerint 2. bekezdése szerint
kihágást képez megtagadni egy személy, vagy egy csoport számára jogokat és
hozzáférhetőségeket a jogi és adminisztrációs, egészségügyi és más
szolgáltatásokhoz.
Kérésünkben ugyanakkor rámutattunk, hogy az illető osztályon hat
alkalmazottból csak egy beszéli a magyar nyelvet, így lehetetlenné válik, hogy
az állandó ügyfélszolgálatot tudják biztosítania magyar kisebbség nyelvén is,
ami alkotmányos jog:
- Románia Alkotmánya, 120. szakasz 2. bekezdés: „Azokban a területi64
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közigazgatási egységekben, ahol az egy nemzeti kisebbséghez tartozó
állampolgárok aránya jelentős, biztosítják az illető nemzeti kisebbség
anyanyelvének használatát, szóban és írásban, a helyi közigazgatási
hatóságokkal és a dekoncentrált közszolgálatokkal való kapcsolatokban, az
organikus törvény feltételei között.”
- a 2001. évi 215-ös Törvény a helyi közigazgatásról, amelynek 76.
szakasza 4. bekezdése kimondja, hogy a helyi közigazgatási intézményekben,
amennyiben a nemzeti kisebbséghez tartozó lakosok részaránya az illető
közigazgatási egységben több, mint 20%-a az összlakosságnak, biztosítani
kell a anyanyelv használatához való jog gyakorlását a hatóságokkal való
kommunikációban.
- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1999. évi 188-as Törvény
ugyancsak előírja, hogy a helyi önkormányzatoknál kell biztosítani olyan
köztisztviselők alkalmazását, akik beszélik a nemzeti kisebbség nyelvét
azokban a közigazgatási egységben, ahol a nemzeti kisebbség számaránya
20% fölött van (108. szakasz).
- az 1206/2001-es Kormányrendelet a metodológiai normákról a
nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának alkalmazásáról a közigazgatásban,
amelyeket a 2001. évi 215-ös helyi közigazgatásról szóló Törvény tartalmaz
(15. szakasz).
A panasz megoldása még folyamatban van az ODT-nál. Kedvezőtlen
elbírálás esetén fellebbezési joggal lehet élni, ahogy azt a fentiekben már
bemutattuk, amelyet a közigazgatási bíráskodásról szóló 544/2004-es
Törvény rendelkezései szerint oldanak meg.
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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 eligazítást és védelmet kívánnak
biztosítani minden olyan romániai magyar természetes és jogi személynek,
valamint intézménynek, akiket a nemzetisége miatt ért hátrányos
megkülönböztetés. Az elmúlt több mint két évtizedben az RMDSZ számos
kisebbségi vonatkozású jogot tudott kiharcolni, törvénybe foglalni, amelyek
alkalmazása során bizonyos esetekben fennakadások figyelhetők meg. A
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat célja ezen visszaélések begyűjtése, az
érintettek számára eligazítás biztosítása, 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, „községháza”
perekről vagy akár az állami intézményekben a 20%-os szabályozás által
biztosított kétnyelvűség mellőzéséről. Ezek megoldásában vagyunk hivatottak
segíteni.
Megalakulásunk óta több tucat üggyel találtuk szembe magunkat,
amelyek közül jópárat sikeresen megoldottunk, illetve több ügyünk van
jelenleg is folyamatban.
Kovászna megyében folyamatosan ellenőrizzük a decentralizált
közintézmények nyelvi helyzetét, nagyon sok rendellenességet találtunk,
csupán egyetlen intézményben teljesült minden tekintetben a kétnyelvűség.
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Igaz, tevékenységünk megkezdése óta folyamatosan javul a nyelvi helyzet, ez
tapasztalható 2016-ban is.
Az oktatásban is nagy problémákat tártunk fel, különösen a
kisgyermekek

esetében.

Egyik

jelentős

gondot

2015-ben

sikerült

megoldanunk, jelentősen a kisdiákok minősítésének magyar nyelven való
beírását az ellenőrző könyvekbe. Két évvel ezelőtt, mikor ez ügyben
országosan elsőként feltártuk ezt a problémát, azonnal megkerestük az
illetékes minisztériumot, a tanfelügyelőséget, és több szakembert. Kitartó
fellépésünknek köszönhetően sikerült eredményeket elérni. Ugyanígy jártunk
el a sepsiszentgyörgyi állomás teljes körű kétnyelvűsítése terén is. Az illetékes
szervekhez

következetesen

és

folyamatosan

kérésekkel

fordultunk,

megoldásokat javasoltunk, egészen addig, míg a teljes, frissen felújított
állomás épületét kétnyelvűsítették, illetve magyar nyelven is megszólal a
hangosbemondó minden járat érkezése és indulása esetén.
Sport területén is több eredményt elért a Szolgálat. Több alkalommal
tettünk feljelentést a FIFA elnökségénél, a labdarúgás területén tapasztalt
kihágások miatt. Ugyanakkor feljelentést tettünk már az országos kosárlabda,
kézilabda, jégkorong szövetségeknél is, szintén hasonló ügyekben. Az első
feljelentésünk kapcsán a háromszéki Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
tevékenységének eredményeképpen a FIFA fegyelmi bizottsága 20 ezer svájci
frank büntetést rótt ki a román szövetségre (FRF). Ezt követően újabb
feljelentések voltak szükségesek. A második feljelentésre is hamarosan jött
válasz. A román labdarugó szövetség (FRF) közleménye szerint a román–
magyar mérkőzésen tapasztalt szervezői hiányosságok 90 ezer svájci
frankjába (plusz 3 ezer svájci frank perköltség) kerültek a Mircea Sandu
vezette FRF-nek. Az európai szövetség az etikai kódex 65. cikkelyének
megsértése miatt bírságolt, visszaesőnek tekintve az FRF-et. Azt is elértük,
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hogy több magyar-román nemzetközi mérkőzésre felhívásunkra FIFA
megfigyelők vettek részt, mint utólag kiderült, nem feleslegesen.
Több hónapnyi munkával elértük, hogy míg 2013-ban csupán egy hazai
banknak volt magyar menüje az automatákban, ma már országosan 6 ilyen
bank van.
Jelentős

előrelépéseket

értünk

el

a

hazai

multik

magyar

nyelvhasználatában, Sepsiszentgyörgyön ma már csupán egy multi van, aki
minden formában ellenáll a kétnyelvűség meghonosításának, a többiek
kisebb, nagyobb arányban használják a magyar feliratokat is.
Ezen

kívül

nemzetközi

rendezvényeken

veszünk

részt, több

jelentésünket alapul vették más nemzetközi szervezetek, illetve az Egyesült
Államok nagykövetsége is. Részt vállaltunk a Benedek Géza kórház ügyében,
a Székely Ízek ügyben, a Megyei Fogyasztóvédelem vezetőjének túlkapásai
ellen is felléptünk, a Fogolyán Kristóf Kórház esetében több nyelvi ügyet
megoldottunk, szerepet vállaltunk az érettségiző diákok vizsgaszabályzatának
magyarításábans,

partnerségben

képzéseket

tartottunk

önkormányzati

apparátusoknak és jogtudatosító előadásokat tartunk az iskolákban.
Rendszeres nemzetközi hírleveleket publikálunk, a világon több ezer vezető
politikusnak és diplomatának eljuttatva.
Ezen felül elkészítettük 2015/2016-os nyelvi jelentésünket is, amely
összefoglalja a két év jelentősebb jogsérelmeit Erdélyből. Rendszeresen
teszünk feljelentéseket a Nemzeti Audióvizuális Tanácshoz (CNA), illetve az
Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz több panaszt iktattunk. Ezek az
ügyek nagyrészt a sport, illetve közélet területén elkövetett uszítás miatt
kerülnek hozzánk. Pár esetben már ügyészségi feljelentést is kellett tennünk,
többek között a magyar közösséget érintő fenyegetések miatt.
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2016-ban konkrétan a következő feladatokat láttuk el:
Mint ismeretes a román kormány időszaki jelentést készített az Európa
Tanács

Regionális

vagy

Kisebbségi

Nyelvek

Európai

Kártájának

alkalmazásáról, amit már 3 éve kellett volna leadni. Ennek készítettük el az
árnyékjelentését az idén, az RMDSZ-el közösen. Ezt le is adtuk, a Bizottság
reagált is a beérkezésre.
Segítettünk a Pro Turismo Terrae Siculorum Szövetség ügyében,
amelyet nem akart bejegyezni a bíróság. A szövetség azért jött volna létre,
hogy segítse Székelyföld egységes turisztikai desztinációként való
megjelenítését, a székelyföldi turizmus fejlesztését, annak egységes módon
végzett promotálását, és a társult szakmai és gazdasági szereplők
versenyképességének fejlesztését tűzte ki céljául. Az szövetség alapítói 14
szervezet, a legnagyobb turisztikai szervezetek a régióból, amelyek évek óta
sikeresen és felelősséggel látják el feladatukat. A Hargita Megyei
Törvényszék tavaly a bejegyezési kérés iktatása nyomán nem a szövetség
tevékenységét, hanem az alapszabályban szereplő Székelyföld kifejezést
kifogásolta, egyúttal kérte ennek megváltoztatását, hiszen szerintük
Székelyföld szó alkotmányellenes.
Ezért a kezdeményezők a kifejezést Székelyföld turisztikai úticélra
változtatták, de kérésüket így sem fogadta el a törvényszék, amelynek
indokolása szerint a hatályos törvények értelmében ilyen területi szervezeti
egység nincs, közigazgatási szempontból Romániát községek, városok és
megyék alkotják.
A döntés azért is érthetetlen, mert az országban több hasonló célkitűzés
mentén létrejött szervezet létezik. Például a Bukovina Turisztikai Egyesület,
amely a Bucovinaturism.ro nevű honlapján közölt leírás szerint 2001-ben jött
létre a Suceava megyei kereskedelmi kamara és a turisztikai minisztérium
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támogatásával – azzal a céllal, hogy a régió turisztikai irodáinak
összefogásával fellendítsék Bukovina idegenforgalmát.
Az ítélőtábla megerősítette a korábbi döntést és kiemelte, hogy etnikai
alapú régiók nem léteznek, és nem létezhetnek Romániában. Így ismét
szemtanúi lehetünk az országban uralkodó kettős mércének. Hiába nevezi 6oo
ezer ember otthonát Székelyföldnek, a hatóságok szerint az nem létezik.
Több esetben panaszt tettünk, amikor az egészségügyben hiányos nyelvtudás
miatt aláztak meg magyar személyeket. Ilyen eset Nagyváradon és
Kolozsváron is előfordult. Utóbbi esetében, egy kislány Kolozsváron ODFIE
XIX. Versmondó- és népdaléneklő versenyen vett részt. A verseny után
elütötte egy autóbusz, a jármű átment a lány lábfején, eltörve a lábujjait. A
balesetet követően a lányt elvitték a kolozsvári gyermekkórház sürgősségi
részlegére.
A lányal és a lány szüleivel, - akik nem sokkal a baleset után érkeztek
Kolozsvárra -többször is embertelenül bánt mind a kórházi személyzet, mind
a kezelőorvos. Ioan Dobrescu sebész azt tette szóvá, hogy a lány, annak
ellenére, hogy Romániában él, nem beszéli az ország nyelvét.
Ezen felül hosszas levelezésbe kerültük Kovászna megye prefektusával,
és segítettük egy helyi újságíró ügyét, aki feljelentést tett, mert a 2015.
december 1-i sepsiszentgyörgyi felvonuláson szélsőséges román csoportok
úszító rigmusokat skandáltak. Bár videófelvétel is készült az esetről, a
kormányhivatal megpróbálta eltusolni az ügyet.
Ezen felül négy esetben magánszemélyek sérelmére elkövetett
ügyekben nyújtottunk segítséget és folyamatosan tájékoztattuk hírleveleink
által a világ közvéleményét a Romániában létező diszkriminatív esetekről.
Másik eset a december 1. körüli román pópa felszólalása volt
Sepsiszentgyörgyön, ahol a magyar közösséget lemongolozta, és a
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beilleszkedés egyetlen feltételének az asszimilációt jelölte meg. Ezen személy
ellen is feljelentést tettünk a Diszkriminációellenes Tanácsnál.
Az őszi időszakot gyakornoki programmal indítottuk, ahol 6
egyetemista tudott betekinteni munkánkba. Szolgálatunk több nemzetközi
szervezettel kapcsolatot tart fenn, illetve arra törekszik, hogy Erdélyben
minden megyére kiterjedő hálózatot alakítson ki. Alapfeladatainknak
továbbra is a következőket tekintjük:
- a nyelvi jogi helyzet rendszeres monitorizálása, publikálása,
- a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartájához (és más nemzetközi
egyezményekhez,

amelyeket

Románia

ratifikált)

készülő

árnyékjelentések rendszeresítése,
- a gazdasági szféra kétnyelvűsítésének az elősegítése, az ezt mellőző
szereplők szankcionálására vonatkozó stratégiák kidolgozása,
- hivatali kétnyelvűség erősítése, bővítése.
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A székelység érdekérvényesítési képessége a területi autonómia tekintetében
több szempontbólból is vizsgálat alá vonható. Ezek egyike az anyaország
szerepe ebben a folyamatban. Fontos leszögezni, hogy a székely közösség
bizalmát és támogatását élvező egyeztetéseknek, valamint egy elfogadható,
tartós megállapodás megszületésének van két lényeges előfeltétele:
1. Tekintettel kell lenni az 1993 júliusában lezajlott neptuni tárgyalások
tanulságaira és az azt követő változásokra.27 Ennek megfelelően a
résztvevőknek az erdélyi magyar és ezen belül a székely közösség bizalmából
és meghatalmazásával kell leülniük a tárgyalásokhoz, és azokon részt kell
vennie minden szervezetnek, amely a Székelyek Nagy Menetelésén részt vett,
ezzel is folytatva a Bereck és Kökös között megteremtett egységes fellépés
hagyományát.
2. Legfontosabb azonban a változások sorában a Magyarország és Románia
között létrejött szerződés a megértésről, az együttműködésről és a
jószomszédságról, amelynek aláírására 1996. szeptember 16-án került sor. A
szerződés a magyarországi román, és romániai magyar kisebbség helyzetét a
A romániai magyar politikatörténet Neptun-ügyként vagy Neptun-gateként emlegetett fejezete
az RMDSZ három politikusának, Borbély Lászlónak, Frunda Györgynek és Tokay Györgynek a
román tengerpart Neptun üdülőhelyén 1993 júliusában lezajlott titkos tárgyalásait fedi. A
meghatalmazás nélkül tárgyaló magyar politikusok amerikai közvetítéssel megállapodtak a román
kormány képviselőivel néhány, a kisebbségeket érintő kérdésben. Az RMDSZ politikáját mind a
mai napig meghatározzák ezek a tárgyalások [a szerk.]: Lásd például: http://polgarportal.hu/aneptuni-titkos-targyalasok-husz-ev-tavlatabol/, letöltve: 2017.06.15.
27

72

Izsák Balázs: Autonómia és érdekérvényesítés

korábbitól eltérő, teljesen új jogviszonyba ágyazta be, amennyiben e
közösségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának védelmét és
fejlesztését államközi együttműködés tárgyává emelte.28
Ezek figyelembevételével, és összhangban a Székely Nemzeti Tanács 2010.
november 19-én elfogadott határozatával: „Magyarország a gondoskodó
állam szerepét töltse be Székelyföld, a székely nép vonatkozásában, és
Magyarország határon túli magyarokkal kapcsolatos politikájában kiemelt
helyet kapjon Székelyföld,” fogalmazódik meg az igény a magyar kormány
képviselőinek a meghívására ezekre a tárgyalásokra.29
Kijelenthetjük, a székelység érdekelt abban, hogy a Magyarország és
Románia között megkötött államközi szerződésben foglaltak maradéktalanul
érvényesüljenek, és elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a romániai magyar
közösség helyzetéről úgy folyjanak egyeztetések, amennyiben az egyik
érintett és érdekelt fél, nevesül Magyarország hiányzik.
Ha a fenti feltételek teljesülnek, továbbá az erdélyi magyarság, illetve a
székelység képviselői, a román kormány és a magyar kormány képviselői
háromoldalú tárgyaláson meg tudnak állapodni az autonóm Székelyföld
jogállásáról, illetve a közösségünk által egyhangúan támogatott, az RMDSZ
programjában

1993

óta

szereplő

háromszintű

autonómia-koncepció

gyakorlatba ültetéséről, akkor Románia és vele együtt Magyarország hosszú
távon az európai béke és stabilitás legmegbízhatóbb térsége lesz. Ebben a
folyamatban fontos közvetítő szerepet tud vállalni a nemzetközi közösség, a
különböző nemzetközi fórumok, illetve kiemelten az olyan nagyhatalmak,
mint az Amerikai Egyesült Államok.
28

http://bgazrt.hu/_files/NPKI/oktatas/Magyar-rom%C3%A1n%20alapszerz%C5%91d%C3%
A9s.pdf, letöltve: 2017.06.25.
29
http://sznt.sic.hu/hu-sic/index.php?option=com_content&view=article&catid=18%3Acikkekinterjuk-beszedek&id=428%3Aelfogadtak-a-szekely-nemzeti-tanacs-hatarozatait&Itemid
=22&lang=fa, letöltve: 2017.06.18.
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Újra és újra ki kell mondani, meg kell értetni többségi honfitársainkkal,
hogy a romániai magyarság, beleértve a székelyeket, a magyar nemzet szerves
részének tekinti önmagát, eleven és erős kapcsolata Magyarországgal
létfontosságú számára. Ez nemcsak kulturális, nyelvi, nemzeti kötelék.
Tudomásul kell venni, hogy századok során kialakult rokoni szálak
szétvághatatlan szövedéke nyúlik át az országhatáron, hisz még a kommunista
diktatúra idején is erdélyi magyarok ezrei mentették családjukat,
gyermekeiket az anyaországba.
El kell újra és újra mondani, tudatosítani kell a román közvéleményben,
hogy a fentiek figyelembevételével igényeljük a stabil, jószomszédi viszonyt
Magyarország és Románia között, hiszen ez a természetes, ez felel meg a két
ország között megkötött államközi szerződésnek is, a két ország érdekeinek,
és Magyarország kormánya 2010 óta mindent meg is tett ennek érdekében.
Magyarország kormánya a mi természetes, nemzeti szolidaritásból
fakadó igényünknek megfelelően támogat bennünket, támogatja az általunk
megfogalmazott célokat, támogatja az adófizető polgárok hozzájárulásából
gyermekeink anyanyelvű oktatását, az egyetemi oktatást is beleértve. Teszi
mindezt

alkotmányos

kötelességének

megfelelően,

az

Alaptörvény

szellemiségében, mely kimondja, hogy „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.”30 Ez a politika, kapta meg a magyar
választópolgárok kétharmadának bizalmát!

30

Alaptörvény D) cikk.
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A székelyek autonómiatörekvésének tehát továbbra is szüksége van
Magyarország támogatására. Az anyaország aktív szerepvállalása ebben a
kérdésben nem kockázat, és nem veszélyforrás, hanem a kölcsönös bizalom
kiépítésének és ezen keresztül a sikernek elengedhetetlen előfeltétele. Hiszen
nyilvánvaló, hogy Székelyföld autonómiája csakis a Magyarország és
Románia közti jószomszédi viszony és a kölcsönös bizalom légkörében
teremthető meg, erre egyértelmű, világos példa Ausztria szerepvállalása DélTirol autonómiájának kivívásában.
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Előadásom és munkám elsődleges célja, hogy felvázoljam azt a környezetet,
amelyben a Fórum Intézet és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által
koordinált jogsegélyszolgálat jogászai ténykednek, egyben választ adjak
azokra a megfogalmazódó aggályokra és kérdésekre, melyek a felvidéki
magyarok jogvédelmét érintik.
A jogsegélyszolgálat a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett
működő elemzőközpont jogi szakmai műhelye. 2010 februárjában a
szigorított államnyelvtörvényre reagálva kezdte meg működését. A
későbbiekben további szakmai területekkel bővítette profilját (népszámlálás,
törvények fordítása, oktatásügyi, gazdasági kérdések, a kisebbségek jogállása,
kettős állampolgárság), mára pedig olyan civil szakmai műhellyé vált, amely
a szlovákiai magyar kisebbségi lét hosszútávú és aktuálisan jelentkező
témáira, problémáira szakmailag megalapozott válaszokat tud adni.
Szlovákiai jogvédelmi környezet és kormányzati tendenciák
Szlovákia jogi és társadalmi környezetével kapcsolatban a 2016-os év kapcsán
egy hangsúlyos érdemi változásról kell mindenképpen említést tenni: a
márciusi parlamenti választások után az egyszínű Smer helyett új kormány
alakult, melyben Robert Fico pártja mellett a nacionalista SNS és a szlovákmagyar Híd is szerepet vállalt, míg az MKP a parlamenten kívül maradt. A
Híd számára a korábban elképzelhetetlen kormányfelállás legitimálása többek
között a kisebbségi jogok kiterjesztésével vált indokolttá, ennek keretén belül
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a párt megkapta a kisebbségekért felelős kormánybiztosi tisztséget (melyet
Bukovszky László tölt be), valamint hivatalosan is kijelentette, hogy záros
időn belül ki akarja terjeszteni a vasúti nyelvhasználati lehetőségeket,
melyeket a civil aktivisták és szervezetek erőteljesen szorgalmaztak az előző
parlamenti ciklusban – eredménytelenül. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az
ígéretcsomagba nem tartozik bele a kettős állampolgárságra vonatkozó
korlátozások megszüntetése,31 a szigorított feltételeken, melyek hozzájárultak
több felvidéki magyar gyakorlati jogi helyzetének megváltozásához a
szlovákiai jobboldali-konzervatív ellenzéki pártok pozitív hozzáállása
ellenére sem enyhítettek.32 A kisiskolák fenntartása (mely a szlovákiai
iskolahálózat jellegzetességei miatt kiemelten fontosságú a magyar közösség
részére), szintén a garanciacsomag részét képezte.
Nyelvkiterjesztő aktivitások és jogi háttérmunka
A Jogsegélyszolgálat aktivitásainak több eleme is van, egyik hangsúlyos
módozata a részvétel a nyelvi jogok és kisebbségi jogok kiterjesztését és
megerősítését szolgáló kezdeményezésekben. Ez az aktivitás erőteljes
háttérmunkát kíván, melynek jogi-szakmai vetülete van, sokszor pedig csak
áttételesen érintik a bírósági pereket.
A Jogsegélyszolgálat egyebek mellett szerepet játszott a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztalának Komárom belvárosában végzett vállalkozói
kétnyelvűségi

felmérésével

kapcsolatos

előkészületekben,

ennek

a

felmérésnek az eredményeit a Kerekasztal november 21-i éves konferenciáján
Paraméter: Jöhet a vasúti kétnyelvűség, de legalábbis ezt állítja a kormányprogram.
http://parameter.sk/johet-vasuti-ketnyelvuseg-de-legalabbis-ezt-allitja-kormanyprogram, letöltve:
2017.06.18.
32
Új Szó: Bugárék nem támogatják Dostál kettős állampolgársági javaslatát.
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/04/01/bugarek-nem-tamogatjak-dostal-kettosallampolgarsagi-javaslatat, letöltve: 2017.06.18.
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mutatták be, illetve a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/1.-es
számában került leközlésre. A Jogsegélyszolgálat képviselőinek révén
jelenleg Dunaszerdahelyen folyik egy hasonló felmérés előkészítése, a
városvezetés bevonásával.
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala széleskörű kampányt hirdetett az
iskolai beiratkozással kapcsolatban. A kampány kapcsán egy tucatnyi,
szlovákiai magyar intézményben került sor személyes egyeztetésre, a
folyamatban a Jogsegélyszolgálat is szerepet vállalt, mint a vonatkozó, jogi
vonzatú kérdésekre választ adó szerv.
A Kerekasztal emellett március folyamán két civil fórumot is rendezett
Szlovákiában, „A szlovákiai magyarság kitörési pontjai” címmel. A
beszélgetésen a Jogsegélyszolgálat tevékenységének hirdetésére is sor került,
kitérve az aktuális, nyelvhasználati problémákra és a rövid-, valamint hosszú
távon megoldandó kérdésekre, kiemelt célként szerepelt a lakossági öntudat
növelése a tudatos nyelvhasználat kapcsán.
Állami vonzatú tevékenységek és jogi véleményezés
Mint arra a felvezetésben kitértem, a szlovákiai kormányváltás kapcsán az
államhatóságok körében is megmutatkozni látszik az átrendeződés, ennek
következtében ismételten terítékre kerülnek különféle kisebbségi jogi
kérdések. Kulcsfontosságú, hogy a felvidéki magyar közösség szakértői
ezekbe a folyamatokba bele tudjanak avatkozni és véleményezni azokat a
megfelelő

fórumok

kihasználásával.

Szlovákiában

ezt

a

feladatot

egyedüliként a Jogsegélyszolgálat vállalta magára több kulcsfontosságú ügy
esetében.
A szlovákiai kormányváltás után az új kormány célkitűzésévé vált a
kisebbségi kulturális támogatások teljes áttervezése, beleértve a nyelvi jogi
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kezdeményezésekre és szervezetekre, pályázatokra vonatkozó szlovákiai
keretrendszer teljes megváltoztatását. Júniustól a Jogsegélyszolgálat
képviselői elsősorban Szekeres Klaudia révén aktív szerepet folytattak a
Kisebbségi Kulturális Alapra vonatkozó szabályozások előkészítésében,
racionalizálásában és az erről szóló egyeztetésben a legrelevánsabb szlovákiai
magyar civil szervezetekkel együttműködve. Az utólagos visszatekintés
idején kijelenthetjük, hogy a véleményezési folyamatban felmerülő kifogások
egy részét figyelembe vette a kulturális tárca (főként procedurális, ügymeneti
megjegyzések), a keretösszegre, annak felügyeletére és a Kisebbségi
Kulturális Alap szerkezetére vonatkozó lényegi megjegyzések komoly része
azonban figyelmen kívül maradt. A következő évek mutatják meg, mennyire
működőképes az így létrejött alap, s miként képes megfelelni a felvidéki
magyar civil szféra igényeinek.
A szlovákiai parlamenti választások után a Jogsegélyszolgálat tagjai
kulcsfontosságú

szerepet

vállaltak

a kisebbségi

és

nyelvhasználati

dokumentumok összegyűjtésében és rendszerezésében, melyek kézbesítésre
kerültek a parlamenti képviselők címére 2016. április 8.-án. A kezdeményezés
célja az volt, hogy a szlovák jogászokkal és képviselőkkel közösen
hatékonyabbá tudjuk tenni a kisebbségi érdekképviseletet. Jelenleg
elmondható, hogy a szlovák parlamenti képviselők igény esetén tudnak
támaszkodni a szerveződés által készített szakmai anyagokra.
A Jogsegélyszolgálat képviselői elsősorban Szekeres Klaudia és
Horony Ákos révén aktív szerepet vállaltak a kormány számára ajánlásként
megfogalmazott kisebbségi stratégia kidolgozásában is. Ez a stratégia
tartalmazza többek között a nyelvhasználatra vonatkozó szabályozások
hatékonyabb ellenőrzését, illetve egy, a jövőben kidolgozandó kisebbségi
törvény szükségességét. A 2016-os évet követően a kormányhatóságok
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megtették az első lépéseket a stratégia gyakorlati megvalósítására is –
megjegyzendő, az eredetileg meghatározott ütemtervtől elmaradva.
A Jogsegélyszolgálat angol nyelvű árnyékjelentésére alapozva
elkészült az az ún. Fehér Könyv, amely az ENSZ november 23-25. között
megrendezett kisebbségi jogi fórumán is bemutatásra került. A Kerekasztal az
anyagban összefoglalta a legfontosabb problémákat – hiányzó utcanévtáblák,
Malina Hedvig ügye, civil aktivizmus, valamint a kettős állampolgárság
témakörében.

Az

aktualizált

dokumentum

elérhető

a

Kerekasztal

weboldaláról.
A Jogsegélyszolgálat és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala részt vett
a 2016. december 17-én elfogadandó San Sebastiani (Donosta) nyelvi
jogokról való gondoskodásról szóló egyezmény magyar anyagainak
lefordításában és előkészítésében. Az egyezmény egy olyan dokumentum,
mely a nyelvi egyenlőség védelmét és a kedvezőtlen helyzetbe került nyelvek
fejlődésének segítését érinti. Civil szervezetek és tudományos testületek
járultak hozzá a kidolgozásához, tartalmazza azokat a minimális lépéseket,
melyek az állampolgárok nyelvi jogainak védelmére irányulnak.
Jogvédelmi ügyek és aktivitások
A jogvédelmi ügyek és aktivitások alatt azokat a folyamatokat értem, melyek
érintették ugyan a szlovák államhatóságokat, de azok közreműködésére nem
lehetett számítani, sokkal inkább mint ellenfelek, peres felek merültek fel a
jogi eljárások során.
A Jogsegélyszolgálat képviselői a 2016-os, aktuális beiratkozási
kampány előkészítése mellett a középiskolákkal is konzultáltak a
beiratkozások ügyében, a minimális osztálylétszámokra vonatkozó előírások
és lehetőségek kapcsán. A komáromi, 2015. szeptemberi tüntetésre
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rákapcsolódóan
megfogalmazott

egy

ombudsmanhoz

beadvány

és

a

elkészítésében

legfelsőbb
is

szerepet

bírósághoz
vállalt

a

Jogsegélyszolgálat, mely a magyar iskolák részére biztosított, leszűkített
választható óraszámok ügyében mutatott rá a diszkriminációra.33
A Jogsegélyszolgálatnak köszönhetően került pont a felvidéki magyar
civil szervezetek szlovákiai bejegyzését érintő egyik legnagyobb gyakorlati
probléma megoldására. A Fontos Vagy! Mozgalom működését hivatalos
keretekbe foglaló polgári szövetség bejegyzése 2013-tól húzódott, a
szerveződés több eredménytelen levélváltás után kért jogorvoslatot a
Legfelsőbb Bíróságtól a Jogsegélyszolgálat segítségével. A szlovákiai
hatóságok ugyanis eredetileg elutasították a bejegyzést arra az érvre
hivatkozva,

miszerint

államnyelvtörvénnyel,

a

magyar

így

elnevezés

a

szervezet

nincs

összhangban

bejegyezhetetlen.

az
A

belügyminisztériumi gyakorlat 2013 szeptemberétől változott meg, s éveken
keresztül több magyar civil szervezet bejegyzését is ellehetetlenítette vagy
megnehezítette. A Fontos Vagy! Mozgalom ügyét a Jogsegélyszolgálat
segítségével a Legfelsőbb Bíróság elé sikerült eljuttatni. A testület május 25-i
döntése értelmében a Fontos Vagy! Polgári Szövetség bejegyzését a
belügyminisztérium jogtalanul akadályozta meg.
A Kerekasztal jogászai felvették a kapcsolatot a nyelvrendőrség által az
elmúlt hónapokban felkeresett települések képviselőivel is, a nyelvrendőrség
ugyanis többek között Izsa, vagy Bős önkormányzatának is komoly

A kisebbségi jogvédő válasza csak később, 2017. február 5-én érkezett meg, melyben a
diszkriminációt megalapozatlannak minősítette, többek között a megkérdezett magyar oktatási
intézmények válaszaira alapozva.
33
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problémákat okozott rámutatva a nyelvtörvény egyes, a gyakorlatban nehezen
betartható, vagy józan ésszel szemben álló intézkedéseire.34
Folyamatos rendelkezésre állás és segítségnyújtás
A

Jogsegély

jogászai

a

Jogsegely.sk

weboldalon

és

személyes

megkereséseken keresztül folyamatosan fogadják azokat a kérdéseket, melyek
a kettős állampolgársággal és az ebből fakadó gyakorlati problémákkal és
nehézségekkel foglalkoznak. Azon kérdések beküldői, akik nem a témával
kapcsolatos, de közérdekű kérdéseket tesznek fel, a megfelelő állami,
önkormányzati, civil szervezetekhez kerültek átirányításra.
Dilemmák és hosszú távú tendenciák
A 2016-os évre is jellemző, hogy szlovákiai magyar viszonylatban viszonylag
kevés szervezett, országos jellegű nagy civil tiltakozási akcióra került sor,
ahogy a látványos jogsértésekből is meglehetősen kevés van. Ez nem
feltétlenül azért történik, mert hasonló jogsértések nem történnek –
egyszerűen a köztudatban meghonosodott, hogy a pereskedési folyamat nem
hatékony, problémákkal jár, és végső soron pont azt hátráltatja, amiért valaki
hivatalokba jár, vagy nyelvi jogaival kíván élni – az ügyintézést. A
későbbiekben is kimondottan fontos lesz, hogy sor kerüljön az állampolgári
öntudatot növelő akciókra, melyek nem csak az öntudatosabb anyanyelv- és
kisebbségi

jogi

használatban,

hanem

jogi

következményekben

is

megmutatkoznak.

Lásd: Delta: Izsány is akciózott a nyelvrendőrség. http://www.deltakn.sk/izsan-is-akciozott-anyelvrendorseg/, letöltve 2017.06.19., illetve Új Szó: Nyelvrendőrök jártak Bősön.
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/28/nyelvrendorok-jartak-boson, letöltve 2017.06.19.
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A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (a továbbiakban „Kerekasztal”) mellett
működő

Jogsegélyszolgálat

munkatársaként

2010-től

rendszeresen

foglalkozom kisebbségi vonatkozású ügyekkel. Többnyire tanácsadásról és
különböző levelezésekben vagy beadványok kidolgozásánál nyújtott
segítségről van szó, ill. kisebbségi vonatkozású törvényjavaslatokon való
munkáról, a bíróságok elé csak elenyésző számú ügy kerül. Ennek legfőbb
oka, hogy a sértettek általában nem vállalják a per következményeként
felmerülő esetleges kellemetlenségeket (pl. a munkáltatóval vagy a
közigazgatási szervekkel szemben), ill. gyakran a bizonyítékok hiánya hiúsítja
meg a további jogi lépéseket. Amikor azonban szükséges az ügyvédi
képviselet, fékezheti a jogorvoslatot, ha a sértett nem képes vagy nem
hajlandó fizetni az ezzel járó költségeket, s ilyenkor nagy segítség, ha
lehetőség van olyan támogatásokból finanszírozni a jogi lépéseket, mint
amilyet a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány is biztosít. A Jogsegélyszolgálatban
végzett rendszeres munkámon kívül, melyet a KJA a somorjai Fórum
Kisebbségkutató Intézeten keresztül támogat, ügyvédként néhány ügyben
külön partnerként pályázom. 2016-ban ilyen módon két ügyet képviseltem,
ezeket ismertetném előadásomban.
1. Oktatás-ügy
A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma (a továbbiakban:
"oktatásügyi minisztérium" vagy "minisztérium") 2015. február 6-án új állami
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oktatási programot és annak részeként új kerettanterveket fogadott el mind a
szlovák, mind a nemzetiségi alapiskolák részére. Az új kerettantervek, melyek
2015. szeptember 1-jén léptek hatályba, jelentősen csökkentették az ún.
szabadon felhasználható órák számát, amelyeket a magyar tanítási nyelvű
iskolák elsősorban az anyanyelv oktatására használtak fel.
Az új kerettantervek elfogadása felháborodást váltott ki a magyar
kisebbség körében, mivel lényegesen diszkriminálják a nemzetiségi iskolák
diákjait. Összehasonlítva a környező országok alsó tagozatos órakeretét, az
írás és olvasás készségének kialakítására (majd később a nyelvtan és irodalom
alapjainak elsajátítására) hasonló óraszámok figyelhetőek meg, mint a szlovák
iskolák számára megállapított órakeretben: Csehországban az alsó tagozaton
(öt évfolyamban) 35 óra, Magyarországon (négy évfolyamban) 26 óra, és
mindkét országban a szabad órakeret segítségével az óraszámok növelhetőek.
Az írás-olvasás elsajátítása, a megfelelő szövegértés kialakítása mind a
szlovák, mind a cseh, mind a magyar pedagógusok szerint olyan feladat,
melyre megfelelő mennyiségű időt kell fordítani. A nemzetiség nyelvén tanuló
kisdiáknak Szlovákiában azonban majdnem fele annyi idő alatt kell
elsajátítania az írás és olvasás készségét, mint szlovák, cseh vagy
magyarországi társainak.
A magyar kisebbség képviselői többször is felhívták a minisztérium
figyelmét az új kerettantervek diszkriminatív jellegére, a minisztérium
azonban minden javaslatot és követelést figyelmen kívül hagyott. Az üggyel
kapcsolatban három magánszemély (Fibi Sándor, Vojtek Katalin, Filip
Zacher) petíciót indított el, melyhez különböző szlovákiai magyar társadalmi
szervezetek is csatlakoztak, így három hét alatt 26 452 aláírást gyűlt össze. A
petíció szövege szerint az aláíró személyek követelték a minisztériumtól, hogy
a magyar tanítási nyelvű alapiskolák alsó tagozatán növelje a magyar nyelv és
irodalom órakeretét, felső tagozaton pedig a szabadon felhasználható órák és
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a történelem órák számát (az utóbbi órakerete heti 6 óra, az egyes
évfolyamokra 1-1-1-1-2, ami nem teszi lehetővé a magyar történelem
megfelelő oktatását). Mivel a minisztérium egyik követelést sem tartotta
indokoltnak, a petíciós bizottság 2015. szept. 25-én Komáromban
nagyszabású tüntetést szervezett, melyen további követelések kerültek
megfogalmazásra

a

nemzetiségi

iskolák

legégetőbb

problémáinak

orvoslására. A petíciós bizottság egyik tagja, Vojtek Katalin vette fel velünk
a kapcsolatot, hogy a civil kezdeményezések mellett milyen jogi lépések
megtételére volna lehetőség az ügyben.
Egyértelmű volt, hogy az ügy hatékony kezelésére csak olyan fórumok
jöhetnek számításba, ahol a jogi kényszerítő erő (potenciálisan) megjelenik:
az EU fórumok (elsősorban az Európai Bizottság a kötelezettségszegési
eljárás végső lehetőségével), a szlovákiai bíróságok és az alkotmánybíróság.
Második lépésben azt vizsgáltuk, hogy tartalmilag milyen típusú
rendelkezések legyenek az érvelés fókuszában. Adott esetben mind a
nemzetközi, mind a belföldi vonatkozó jogszabályok túlságosan általános
megfogalmazásúak a konkrét problémához képest. Pl. kérdés, hogy a
Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény (CRC) szerinti nevelési kötelezettség a
saját nyelv és kultúra tiszteletére mikor tekinthető teljesítettnek tanítási órák
számát vagy azok minőségét tekintve? Nyilván nem tekinthető teljesítettnek,
ha egyáltalán nincs biztosítva oktatás a saját nyelv és kultúra terén, de ha ezt
minimális szinten biztosítják, akkor az ilyen általános megfogalmazású
kötelezettségre nehéz támaszkodni. Az ügy jogi megoldása során sokkal
ígéretesebbnek tűnt az egyenlő bánásmód hiányára (diszkrimináció)
hivatkozni. Ennek előnye leegyszerűsítve az, hogy nem egy általános
szabályról kell kimondani, hogy azt melyik konkrét esetben sértették meg,
hanem több konkrét, de összehasonlítható helyzetről kell megállapítani, hogy
az azokban résztvevők valamelyikét hátrányosabb helyzetbe hozták-e a
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többiekhez képest. Módszerét tekintve tehát ebben a lehetőségben megjelenik
a "matematika", amely egy egzaktabb, objektívebb mérce. A jogérvényesítés
konkrét fórumait megvizsgálva arra jutottunk, hogy mivel adott esetben nem
elég a jogsértést megállapítani, hanem a kerettantervek módosítására is
szükség van, az egyéni alkotmányjogi panasznak nincs sok értelme, s inkább
az alkotmány 125. cikkely (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás mellett
döntöttünk,

amelyben

a

kerettanterv

nemzetközi

szerződésekkel,

törvényekkel (pl. antidiszkriminációs törvénnyel) vagy az alkotmánnyal való
összeegyeztethetőségét vizsgálná meg az alkotmánybíróság. Esetünkben ezt
reálisan az alapvető jogok biztosa (ombudsman) vagy legalább 30 parlamenti
képviselő kezdeményezheti. Az ügy politikai színezetének elkerülése
érdekében az ombudsman mellett döntöttünk.
2016. február 1-én egy kiselsős (Bugár Viktor) és a már említett Vojtek
Katalin nevében pedagógiai szakvéleménnyel alátámasztott beadvánnyal
fordultam az alapvető jogok biztosához, melyben a kerettantervek módosítását
szorgalmaztam. A szakvéleményt dr. habil Vančo Ildikó, PhD. a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara mellett
működő Magyar Nyelv- és Irodalom-tudományi Intézet adjunktusa dolgozta
ki. Az egyenlő bánásmód elve nézetem szerint 3 pontban sérült:
1.) Az új kerettanterv az anyanyelv oktatására a nemzetiségi alapiskolák alsó
tagozatán csak heti 21 órát szab meg (ebből az egyes évfolyamokra 5-6-5-5
jut), míg a szlovák tanítási nyelvű alapiskolák diákjainak ugyanerre a célra
heti 31 óra áll rendelkezésükre (az egyes évfolyamokra 9-8-7-7). Ennek
következtében a magyar tanítási nyelvű alapiskolák diákjai számára nem teszi
lehetővé az alapvető nyelvi készségek, az írás és olvasás olyan mértékű és
minőségű elsajátítását, mint a szlovák tanítási nyelvű alapiskolák diákjai
számára. Ezt az óraszámot már a korábban hatályos kerettanterv csökkentette,
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több volt azonban az ún. szabadon felhasználható órák száma, amelyeket az
iskolák profiljuk és saját belátásuk szerint használhattak fel (a magyar tanítási
nyelvű alapiskolák alsó tagozatán szinte kizárólag a magyar nyelv és irodalom
órák számát növelték ilyen módon).
2.) Az ún. szabadon felhasználható órák száma a nemzetiségi alapiskolákban
14-gyel kevesebb, mint a szlovák tanítási nyelvű alapiskolákban. Míg az
utóbbiak alsó tagozatán 8 (az egyes évfolyamokban 2-3-2-1), a felsőn pedig
19 szabadon felhasználható óra van hetente (az egyes évfolyamokban 3-4-43-5), a nemzetiségi alapiskolák számára a szabadon felhasználható órakeret
alsó tagozaton heti 6 óra (az egyes évfolyamokra 3-2-1-0), a felső tagozaton
pedig 7 (az egyes évfolyamokra 2-1-1-1-2).
3.) A szabadon felhasználható órák korlátozott száma miatt az új kerettanterv
a nemzetiségi alapiskolák felső tagozatos diákjai számára, a szlovák tanítási
nyelvű alapiskolákkal ellentétben, nem teszi lehetővé egy 2. idegen nyelv
elsajátítását, mivel azt legalább heti 2 órában kell oktatni, és ez az órakeret
nem áll rendelkezésre minden évfolyamban (lásd az előző pontban).
Az időközben megváltozott kormánynak köszönhetően a legégetőbb
problémákat 2016. szeptember 1-től sikerült megoldani, ezért a beadott panasz
egy része mostanra nem aktuális, ennek ellenére nem vonjuk vissza, mivel a
változások csak az elsősöket érintették, a "panaszosunk" pedig jelenleg már
másodikos, ráadásul a választható tantárgyakkal kapcsolatos diszkrimináció
továbbra sem megoldott. Kíváncsian várjuk tehát az ombudsman véleményét,
aki egyelőre csak arról értesített, hogy kikérte 20 nemzetiségi (17 magyar, 2
ukrán, és 1 ruszin) iskola véleményét az ügyben. Ha az ombudsman azonosul
jogi érvelésünkkel, felszólítja a minisztériumot a helyzet orvoslására,
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s amennyiben az nem hagy helyet a kérelmének, alkotmányjogi panasszal
támadhatja meg a kerettanterv törvényességét.

2. Pered-ügy
2012. március 10-én Pered község lakosai a parlamenti választásokkal egy
időben helyi népszavazáson is részt vehettek, amely a község hivatalos
szlovák megnevezésének megváltoztatását szorgalmazta. A népszavazáson a
lakosság 64,47%-a vett részt, a szavazók 65,45%-a voksolt a község
történelmi megnevezése, azaz Pered mellett, 33,59% pedig továbbra is az
1948-tól érvényes Tešedíkovo nevet támogatta. Az érvényes és sikeres
népszavazás alapján a község kérvényezte a település megnevezésének
megváltoztatását a magyar megjelöléssel megegyező „Pered” névalakra. A
belügyminisztérium javaslatával összhangban azonban a szlovák kormány
2013. október 16-án elutasította a névváltozási kezdeményezést arra
hivatkozva, hogy a Pered megnevezés nincs összhangban a községekről szóló
369/1990 sz. törvény 1. a § (1) bekezdésével, ill. az államnyelvről szóló
270/1995 sz. törvény 3. a §-ával, melyek szerint a községek megnevezése
szlovák nyelvű. Az ügyben több jogorvoslati kísérlet is történt, melyek mögött
aktivisták és civil szervezetek álltak. Miközben a belügyminisztérium a
Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom aktivistáinak kérdésére azzal védekezett,
hogy a Pered név nem a szlovák nyelvkészlet része, Jana Dubovcová
ombudsmani hivatala is megerősítette, hogy a szlovák hatóságok
szakszerűtlenül jártak el az ügy kapcsán. A község beadvánnyal fordult az
alkotmánybírósághoz, ám az végül illetékesség hiányában, illetve arra
hivatkozva, hogy jogosulatlan személy nyújtotta be a panaszt, 2014-ben
elutasította a keresetet.
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A Jogsegélyszolgálat a kezdetektől figyelemmel kísérte az ügyet, és
segítséget nyújtott a vele kapcsolatos kezdeményezésekhez. Munkatársunk,
Fiala-Butora János ötlete volt, hogy tegyünk egy utolsó próbát arra, hogy az
ügyet nemzetközi fórumra lehessen terelni. Így történt, hogy 2016. október
15-én, a peredi névváltoztatást elutasító kormányhatározat kiadásának
harmadik évfordulóján három peredi lakos nevében pert indítottunk a szlovák
kormány ellen, amely a Galántai Járásbíróságon a 8C/327/2016 aktaszám alatt
folyik. A bírósági beadvány fő érvelése szerint a kormány elutasító határozata
sérti a felperesek közügyek gyakorlására vonatkozó jogát és nyelvi alapon
diszkriminálja őket, amivel a kormány egyúttal belegázolt személyiségei
jogaikba és emberi méltóságukba is. A felperesek emiatt írásos bocsánatkérést
követelnek és a község névváltoztatásának jóváhagyását a népszavazás
eredményei szerint. Amennyiben a hazai bíróságokon esetleg nem érnénk el
sikert, feltett szándékunk tovább vinni az ügyet minden lehetséges nemzetközi
fórumig, ehhez igazítottuk a felperesek számát is, hogy szükség esetén az
összes jogorvoslati lehetőséget kihasználhassuk (Emberi Jogok Európai
Bírósága, ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, ENSZ Faji Megkülönböztetés Elleni
Bizottsága).
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Nyelvi jogok a gyakorlatban

Sokat gondolkodtam azon, hogy mivel is vezessem be ezt a nagyon tág,
fontos, de a gyakorlatban olykor elhanyagolt témát. Gyakorló ügyvédként
ugyanis naponta találkozom érdekes jogi kérdésekkel a kisebbségi
nyelvhasználattal kapcsolatban. Ezeket érthető módon megválaszolni viszont
nem mindig egyszerű feladat. Megpróbálok tehát élni az alkalommal és
emberi formát adni a paragrafusoknak.
A bevezetőben említett dilemmámat végül maga az élet oldotta meg.
Történt ugyanis, hogy a minap az egyik járásbíróságon az ügyfelem nem
használhatta anyanyelvét. Tolmácsot kértünk, de nem kaptuk meg. „Hiszen
Ön szépen beszéli az államnyelvet.” – hangzott a bírói indoklás. Igen ám, de
az anyanyelvhasználat nem a nyelvtudástól függ, hanem a szabad akarat
gyakorlásától. Tehát mindegy milyen szinten beszéli az illető az államnyelvet,
jogában áll az anyanyelvét használni, ha szeretné. Sajnos a bírósági gyakorlat
ettől eltér.
Nem elég, hogy a szóbeli érintkezésnél a bíróságok gátat szabnak a
szabad akaratnak („hiszen érti a nyelvet”), az írásos anyanyelvhasználatot
egyenesen a törvény akadályozza. Az új Polgári Perrendtartás ugyanis a 155.
§-ban „fizetőssé” tette az idegen nyelven benyújtott beadványokat és
dokumentumokat. Tehát, amennyiben valaki az anyanyelvén szerette volna
megírni beadványát, válaszát vagy a bizonyítékot megtehette, de nem ingyen.
A gyakorlat olyan volt, hogy a bíróság felszólította a dokumentumok
fordításának önköltségű biztosítására. Csekély vigasz, hogy ezek a kiadások a
perköltségek megítélésével akár meg is térülhettek. Ennek feltétele viszont,
91

III. fejezet - Jogvédelmi tevékenység és nyelvi jogok Felvidéken és Kárpátalján

hogy az érintett fél a perben sikeres legyen. E gondolatnak viszont fel sem
szabadna merülni! A Szlovák Köztársaság Alkotmány ugyanis kimondja,
hogy: „Senkinek nem válhat hátrányára a nemzetiségi kisebbséghez vagy
etnikai csoporthoz való tartozás.” (33. Cikkely). Továbbá Szlovákia a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának aláírásával vállalta,
hogy: biztosítja a kisebbségi nyelven készült dokumentumok benyújtását az
eljárás során (9. Cikk).
Amint láthatjuk az új Polgári Perrendtartás egy alkotmányellenes és
nemzetközi egyezményekkel ellentétes rendelkezést vezetett be. Ez megvonta
az emberektől az anyanyelvhasználat jogát a bíróságokon. Szerencsére, erős
külső nyomásgyakorlás hatására a honatyák megváltoztatták a törvényt. Így
biztosítva lett a szabad (és ingyenes) anyanyelvhasználat a bíróságokon.
Bárcsak minden kisebbségek jogait érő történetnek ilyen vidám befejezése
lenne. Sajnos a valóságban napi szinten meg kell küzdenünk jogainkért és
megmaradásunkért a Felvidéken.
Jogi háttér
Szlovákián a kisebbségi nyelvhasználat jogi hátterét a következő törvények
biztosítják, jobban mondva hivatják biztosítani:
- Alkotmány - Negyedik szakasz
- Államnyelvről szóló törvény Tt. 270/1995.
- A kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény, Tt. 184/1999
- 535/2011. számú kormányrendelet, amely szabályozza a kisebbségi
nyelvhasználatról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtását.
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Sajnos

a

felsorolt

törvények

rendelkezései

inkább

gátolják

az

anyanyelvhasználatot, minthogy segítenék azt. Az alkotmány ugyan
garantálná a status quot, de a törvények ebben nem segítik. Az államnyelvről
szóló törvény nyíltan kimondja az államnyelv domináns, felsőbbrendű
pozícióját; míg a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény többnyire
lehetőségként tünteti fel a kisebbségi nyelvhasználatot, mintsem kötelezné
erre a hivatalokat, annál jobban ellenőrzik az államnyelv használatának, ill.
felsőbbrendűségének a betartását. A kisebbségi nyelvhasználat felügyelete a
kormányhivatalon belül a kisebbségi kormánybiztos hatáskörébe tartozik. Az
államnyelv használatát a Kulturális Minisztérium felügyeli. Az utóbbi időben
egyre gyakoribbak a helyszíni ellenőrzések az egyes önkormányzatoknál,
amelyekből párat megemlítenék:
Bős: A nemrégiben városi rangot szerzett település a Dunaszerdahelyi
Járásban található. A legutóbbi népszámlálási adatok alapján lakosainak
száma 5361 fő. Ebből 4711 magyar és 580 szlovák nemzetiségű. Nemrég
Bősön razziázott a “nyelvrendőrség”. A minisztérium megbízott ellenőrei a
következőket kifogásolták: nem tetszett a hangosbemondóban elhangzó
hirdetések nyelvének sorrendje, először ugyanis magyarul mondták el. Az
önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján nem volt minden lefordítva. Még
a képviselők nevének sorrendjét is megszólták, mivel azok a magyar
sorrendben voltak feltüntetve. További kifogások: turistakomp, cserkészek
hirdetőtáblája (megjegyzem, a cserkészek nem tartoznak az önkormányzat
alá) és 2 emlékműről hiányzott a szlovák felirat. Természetesen busás
büntetések veszélyét is megemlítették az ellenőrök.
Izsa: Ha már az emlékműveknél tartunk, meg kell, hogy említsem az izsai
esetet. Izsa a komáromi járásban található határmenti település. Lakosainak
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száma 1643 fő, amelyből a legutóbbi népszámláláskor 1066 fő vallotta magát
magyarnak és 461 lakos szlováknak. Az izsai Kelemantia Római Kori és
Néprajzi Múzeum épületének felújításáról készült négynyelvű emléktáblára
felkerült a Himnusz első mondata, az „Isten, áldd meg a magyart”. Lakossági
bejelentésre, a kulturális tárca utasította a községet egy kiegészítő tábla
elkészítésére. Így a Himnusz első sora most szlovákul is olvasható: ”Bože,
požehnaj Maďara!”. Az izsai polgármester a minisztériumot később
önszántából figyelmeztette, hogy a táblán van még egy felirat, amely nincs
szlovákra fordítva, mégpedig az „anno domini” (az Úr évében – latinul),
ennek lefordítását viszont már nem követelték.
Nemeshodos: A dunaszerdahelyi járásban található Nemeshodos községnek
1456 lakosa van. Ebből 1203 magyar és 220 szlovák. A minisztérium
kifogásolta, hogy falu hivatalos érintkezésébe kevés a szlovák nyelvű szöveg,
hangosbemondónál fordított a sorrend. A polgármester elmondása szerint nem
fogja megfogadni a nyelvrendőrök telefonos „jó tanácsait”. Várják a
következményeket.
Észrevehető tehát egyfajta kettősmérce. Az állam ugyanis az
államnyelv használatát a legszigorúbb módon és teljes terjedelemben
megköveteli, míg a kisebbségi nyelv érvényesülését, ahol lehet, gátolják vagy
elszabotálják. Ez legtöbb esetben az átruházott hatáskörökön belül az
önkormányzatokra van bízva. Amint említettem, az önkormányzatok számára
a kisebbségi nyelvhasználat (bizonyos kivételek mellett) csak ajánlásokon
alapul és nem kötelező. Ez meglátszik a gyakorlatban is. Főleg a nagyobb
városokban gyakori probléma ügyintézéskor. Azon településeken ugyanis,
ahol a kisebbség száma eléri a törvényes arányt a település köteles biztosítani
az anyanyelven történő ügyintézés lehetőségét. Nem köteles viszont olyan
hivatalnokot alkalmazni, amely értené az adott kisebbség nyelvét. Továbbá
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amíg az állam a kisebbségi nyelv betartásával kapcsolatban önmagával
szemben nem „razziázik”, addig a bősihez hasonló ellenőrzések minden egyes
esetben a szlovákiai magyarok tudatos diszkriminációját jelentik.
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Tóth Tünde
Vázlat az ukrán nyelvpolitikáról

Az 1991-ben függetlenné vált ukrán állam rövid történetének legmélyebb
válságát éli. 2013 késő őszén – hosszú politikai és gazdasági válságok sorozata
után és előtt – halálos áldozatokkal járó zavargások törtek ki Kijevben, 2014
márciusában Oroszország annektálta a Krími Autonóm Köztársaság területét
és 2014 áprilisa óta folyik a hivatalosan „antiterrorista művelet”-nek (ATO)
nevezett háború az ország keleti végein. Az egész Európa biztonságát
fenyegető és a szűkebb és tágabb térség gazdasági fejlődését visszavető
politikai, katonai és gazdasági válság kirobbanásában szerepe volt az ukrán–
orosz nyelvi pozícióharcoknak, a nyelvpolitikának is.
Az alapvető probléma az, hogy nincs konszenzus abban a kérdésben,
milyen szerepe van a szovjet világ utáni új identitás konstruálásában és a
nemzetépítésben az ukrán nyelvnek, milyen státusszal bírjon Ukrajnában az
orosz nyelv, az pedig szinte fel sem vetődik, milyen funkciókat kaphatnak más
kisebbségi nyelvek.
Ukrajnában nagy hagyományai vannak annak, hogy az épp hatalmon
lévő politikai erők – bármilyen nyelvi álláspontot képviseltek is előzőleg a
kampányban – megválasztásuk után már nem ragaszkodtak korábbi ígéreteik
megvalósításához, inkább megpróbáltak kompromisszumok sorozatával
egyensúlyozni a nyelvileg két részre szakadt ország régiói között. A nyelvi
helyzetnek ez a balanszírozó kezelése az ukrajnai nyelvpolitika egyik jellemző
vonása. Erről tanúskodik Ukrajna harmadik elnökének, Viktor Juscsenkonak
a 2005-ös elnöki választási kampányban tett ígérete, miszerint megválasztása
esetén kész olyan rendeletet kiadni, mely szerint az állami hivataloknak olyan
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nyelven kell majd választ adniuk az állampolgári beadványokra, amilyen
nyelven azok érkeztek. Megválasztása után azonban Juscsenko már úgy
nyilatkozott, hogy el kell érni azt az ideálisnak vélt állapotot, amikor az orosz
csak egyike a számos kisebbségi nyelvnek, az ukrán pedig államnyelvként az
összes formális funkcióban egyeduralkodó. Ebben az értelmezésben a
nyelvhasználatot szabályozó törvényeknek az a célja, hogy „visszavonja az
ukrán lakosság eloroszosítását, és állítsa vissza a korábbi nyelvi helyzetet.
Ennek a kijelentésnek a központi gondolata az volt, hogy a közös ukrán nyelv
az

újonnan

formálódó

egységes

ukrán

politikai

nemzet

kiemelt

szimbólumává, „az állami egység megerősítésének eszközévé” váljon.
A 2010-es elnökválasztás aztán el is söpörte a „narancsos elitet”. Az a
Viktor Janukovics nyerte meg a választást, aki a kampányban azt ígérte, hogy
rendezi az orosz nyelv státusát. Az elnök mögött álló Régiók Pártja –
választási ígérete szerint – a nyelvpolitikát a valós nyelvi helyzetre kívánta
alapozni. Kodifikálni akarták az ország kétnyelvűségét az orosz második
államnyelvi státusba emelésével. Érvelésük fontos eleme volt, hogy az
erőszakos ukránosítás veszélyezteti az orosz ajkú lakosság nyelvi és
nemzetiségi jogait, valamint háttérbe szorítja az orosz nyelvet, és kultúrát. Az
ebbe a táborba tartozók azonban az orosz nyelv szabad használatának jogát
nem csupán a déli és keleti régiókban követelték, hanem az egész országban.
Vagyis azokon a területeken is, ahol az orosz ajkú lakosság aránya elenyésző.
Az egymást követő kormányok változó nyelvpolitikája tehát a
konfliktus egyik ürügyévé válik az ország ukrán illetve orosz ajkú lakossága,
illetve politikai elitje számára. Ebből kifolyólag napjainkban a politikusok
nagy része eltörölné vagy felfüggesztené az állami nyelvpolitika alapjai címet
viselő jogszabályt, mely 2012. július 3-án, a Janukovics-éra idején lett
elfogadva, és 2013. augusztus 10-én lépett hatályba. A jogszabály egyebek
mellett lehetővé teszi, hogy a hivatalos ügyintézés nyelve legyen az ukrán
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mellett az a nyelv, amelyet az adott régióban legalább a lakosság 10 százaléka
beszél. Ezáltal Kárpátalja számos településén és több járásában regionális
nyelvvé válhatott a magyar, így a Beregszászi járásban, a Nagyszőlősi
járásban, valamint a Munkácsi és az Ungvári járások néhány településén.
A 2013–2014-es ún. Majdan-tüntetések után a parlament egyik első
határozatával megkísérelte hatályon kívül helyezni a törvényt, ám Olekszandr
Turcsinov megbízott államfő és parlamenti elnök az erre vonatkozó
határozatot nem írta alá. Nem sokkal később 57 parlamenti képviselő
beadványt nyújtott be Ukrajna Alkotmánybíróságához (KSZU), amelyben
kérték a nyelvtörvény alkotmányosságának a felülvizsgálatát. A beadvány
tárgyalását az Alkotmánybíróság korábban több ízben elutasította, illetve
elhalasztotta, míg végül 2016. november 17-én a megkezdte a beadvány
tárgyalását.
Ehhez jön hozzá aktualitásként az oktatási miniszternek, Lilija
Hrinevicsnek a közlése, miszerint a nemzetiségi iskolákat elvégző gyerekek
egy része nem tud ukránul, ami azt jelenti, hogy felsőfokú tanulmányaikat
külföldön tervezik folytatni. Következésképp emelni kell az ukrán nyelvórák
számát,

hogy

a

nemzetiségi

iskolák

tanulói

ugyanolyan

eséllyel

felvételizhessenek a hazai felsőoktatási intézményekbe, mint az ukrán iskolát
elvégző társaik. A nyelvpolitikai inga tehát továbbra is kileng attól függően,
hogy milyen szinezetű politikai elit vezeti az országot.
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Ukrán nyelvpolitika - veszélyben az anyanyelvi oktatás és az
anyanyelvhasználat?

Tavaly ősz óta folyamatos vitákat szül Ukrajnában a nyelvi jogokat érintő
újabb és újabb törvénytervezetek, illetve módosítási törekvések felbukkanása.
Mindezek alapjaiban fenyegetik a kárpátaljai magyarság jövőjét. Látszólag a
probléma újkeletű: a nehéz helyzetbe került ország vezetése így akarja
elterelni a figyelmet a társadalmi-gazdasági gondokról.
Azonban a mostani események gyakorlatilag végigkísérik Ukrajna
elmúlt 25 évét. Mindez abból fakad, hogy az ukrán politikusok egy része
képtelen elfogadni azt, hogy az ország többnyelvű és az ukrán egynyelvűsítés
nem egyesítené, hanem megosztaná az ukrán állampolgárokat. Felfogásukban
a bilingvizmus követelése egyenértékű az alkotmányos rend megdöntésével,
illetve Ukrajna destabilizálásával. Ezzel szemben a kétnyelvűség hívei
rámutatnak arra, hogy az évszázadok alatt kialakult sajátos nyelvi helyzetet
törvénymódosításokkal nem lehet megváltoztatni, helyette inkább el kellene
azt fogadni. Érvelésük szerint ez nem jelentené a függetlenség feladását,
hanem

éppen

ellenkezőleg:

csökkenne

az

etnikai

konfliktusok

előfordulásának veszélye, ezzel pedig elejét lehetne venni mindennemű külső
beavatkozásnak, illetve felbujtásnak. A függetlenség óta eltelt időszak e 2
irányzat küzdelméről szólt. A szimbolikus harc központi elemévé vált a 2012es nyelvtörvény is, melyet még Viktor Janukovics megbuktatott ukrán államfő
idején fogadtak el, s hamar az ukrán nacionalisták céltáblájává vált. Ahhoz,
hogy a jelenleg tervezett nyelvpolitikai lépéseket megértsük, röviden át kell
tekintenünk Ukrajna etnikai-nyelvi térképét.
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Annak ellenére, hogy az ukrán alkotmány szerint az ország unitárius és
egynyelvű,35 a legutóbbi népszámlálás szerint (2001-es) a kisebbségek aránya
meghaladja a 20%-ot is.

1. Ukrán nemzetiségűek aránya a 2001-es cenzus szerint36
Ezek közül a legnagyobb számban az oroszok vannak, akik a Krím-félszigeten
közel 60%-os többséget alkotnak, de a donbászi régióban is megközelíti az
arányuk a 40%-ot. Emellett az ország 27 közigazgatási egységéből 13
esetében haladja meg valamelyik nemzetiség a 10%-ot. Az oroszok mellett
országos szinten a többi kisebbség látszólag eltörpül, azonban egy-egy
régióban meghatározóak tudnak lenni: Kárpátalján a magyarok aránya 12%
körüli, míg Csernovicban (Észak-Bukovina) a románok és moldovánok
aránya együttesen eléri a 20%-ot, de szintén figyelmet érdemel a közel 12%os krími tatárság is a Krím-félszigeten.
Amennyiben a lakosság anyanyelvét vesszük alapul, akkor még inkább
tarkább képet kapunk: a népesség 1/3-a nem ukrán anyanyelvű. Az ország 27
közigazgatási egységéből 15-ben haladja meg a nem ukrán anyanyelvűek
aránya a 10%-ot. A Krím-félsziget és Donbász esetében az oroszajkúak
Ukrainian Constitution. Forrás: www.kmu.gov.ua/document/110977042/Constitution_ eng.doc,
2. cikk, letöltve: 2017.01.22.
36
Ukrán nemzetiségűek aránya a 2001-es cenzus szerint. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/File:
Ukraine_census_2001_Ukrainians.svg, letöltve: 2017.02.13.
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abszolút többségben vannak: több mint 70%-ban lakják az említett 2 régiót.
Továbbá átlagosan egész Dél-Ukrajnában meghaladja a 30%-ot az orosz
anyanyelvűek aránya37.

2. Orosz anyanyelvűek aránya települési, illetve megyei szinten38
A különböző szociológiai felmérések tovább erősítik ezt a képet: számos
elemzés rávilágít arra, hogy az ukrán nyelvet ténylegesen az ország bizonyos
területein alig beszélik. Egy 1991 és 2003 között lefolytatott kutatás szerint a
keleti és déli régiókban az ukránt a lakosság elenyésző része használja a
mindennapok során (3,6%, illetve 5,3%). Országos viszonylatban pedig a
helyzet a következő volt: 45% orosz, ráadásul az ukrán nemzetiségűek
harmada is elsődlegesen oroszul beszél.39

Ukrainian census 2001. Forrás: http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/,
letöltve: 2017.01.22.
38
Orosz
anyanyelvűek
aránya
települési,
illetve
megyei
szinten.
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:UkraineNativeLanguagesCensus2001detailed-en.png, valamint
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ukraine_census_2001_Russian.svg, letöltve: 2017.02.13.
39
Csernicskó István: Ukrajna összhangra törekszik. Kisebbségkutatás. XVII. évf. 2. sz. Budapest:
Lucidus kiadó 2008.
101
37

III. fejezet - Jogvédelmi tevékenység és nyelvi jogok Felvidéken és Kárpátalján

3. Orosz nyelvet használók aránya Ukrajnában (világosszürke és
sötétszürke színben)40
Egy másik felmérés pedig azt mutatta ki, hogy a nyugati régiók kivételével a
lakosok 30-40%-a mindkét nyelvet anyanyelvének tartja.41 Éppen ezért nem
véletlen, hogy igen sokan támogatják az orosz nyelv államnyelvi státuszra
emelését. Ezen a helyzeten az elmúlt 3 év sem tudott változtatni. Egy 2016-os
kutatás szerint ugyanis a kétnyelvűség híveinek aránya még mindig 30%-ot
tett ki (55,5% pedig ellenezte).42
Mindezeket figyelembe véve számomra érthetetlennek és felelőtlennek
tűnnek az olyan nyelvpolitikai törekvések, amelyek ezen a helyzeten
erőszakosan változtatnának. Ugyanis az ukrán nyelv kizárólagossá tételével
vagy erőltetésével éppen ellenkező hatást érhetnek el: számos orosz
anyanyelvű, de magát ukrán nemzetiségűnek valló személyre lehet rásütni a
hazafiatlanság bélyegét, s ezzel eltávolítani őket az ukrán állameszmétől.
Ebben a játszmában a kárpátaljai magyarság járulékos veszteség csupán: a
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/File:RussianUseUk.PNG, letöltve: 2017.02.13.
Tóth Mihály: Az anyanyelvhasználathoz való jog az Európai Unión kívül: az ukrajnai példa. Acta
Humana, IV. évf. 3. sz., Budapest: Dialógus Campus Kiadó, 2016, 22.
42
Felmérés: Az ukránok többsége nem szeretné, hogy az orosz nyelv hivatalos státuszt kapjon
Ukrajnában. Forrás: http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/felmeres-az-ukranok-tobbsege-nemszeretne-hogy-az-orosz-nyelv-hivatalos-statuszt-kapjon-ukrajnaban, letöltve: 2017.01.15.
40
41
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jogszabályok alapvetően nem ellene irányulnak, de viszonylagosan kis száma,
illetve korlátozott politikai érdekérvényesítési képessége miatt könnyen az
ukrán-orosz nyelvi csatározások áldozatává válhat.
Sajnálatos módon napjainkban ismételten felerősödtek az ukránosítási
törekvések, melyek négy irányból fenyegetik a kárpátaljai magyarságot:
- oktatási törvény módosítása
- 2012-es nyelvtörvény alkotmánybírósági felülvizsgálata
- közigazgatási reform
- nyelvtörvénytervezetek
Már tavaly ősz óta téma az ukrán közéletben az oktatási törvény 7. cikkének
módosítása, mely megvonná a nemzeti kisebbségektől az anyanyelvi
oktatáshoz való jogot. Mindez különösen hátrányosan érintené a magyarságot
is, mivel az ember legkönnyebben a saját nyelvén tud új ismereteket
megtanulni. Számos szociológus és nyelvész rámutatott arra, hogy a
közhiedelmekkel ellentétben a magyar iskola nem gátja a társadalmi
integrációnak, hanem sokszor éppen annak előfeltétele. Ugyanis többször
előfordult, hogy a többségi nyelvet választó diákok esetében az iskola
identitászavarhoz vezetett: a többségi nemzethez a nyelvi nehézségek miatt
nem tudott csatlakozni, azonban magyar gyökerei is megsérültek. Egy ilyen
szülői döntés pedig akár egy egész életen át elkísérheti őket. Éppen ezért
elengedhetetlen

az

anyanyelvi

oktatás.43

Mindezzel

azonban

a

törvénymódosítás támogatói egyáltalán nem számolnak. A veszélyt tetézi,
hogy a módosítás legfőbb szorgalmazói között találjuk Lilija Hrinyevics
oktatási minisztert, valamint Larisza Nyicoj írónőt, aki az oktatási tárca
koordinációs tanácsának a tagja, illetve számos ukrán társadalmi szervezetet.

Csernicskó István: Megtanulunk-e ukránul? Forrás: http://mek.oszk.hu/14700/14767/14767.pdf,
97-115., letöltve: 2017.01.20.
43
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Emellett az is növelheti az aggodalmunkat, hogy az ominózus törvényhez már
több mint 200 módosító indítvány érkezett be, de ezek szinte kivétel nélkül
szűkíteni akarják a jogokat.44 A kisebbségi oktatás ellen a legélesebb
kirohanást Larisza Nyicoj intézte, aki szerint az ukrán szabályozás túl
megengedő, helyette inkább a bevándorlók esetében alkalmazott módszereket
kellene elővenni. Álláspontja szerint csak az általános iskolákban szabadna az
anyanyelvi oktatást engedélyezni, de ennek az lenne a célja, hogy felkészítse
a diákokat a középiskolai, kizárólag ukrán nyelven folyó képzésekre. Éppen
ezért már az elemi iskolákban fokozatosan csökkenne az anyanyelven oktatott
órák száma. Úgy véli, hogy csak így lehetne elérni a kisebbségek integrációját
(valójában asszimilációját - szerk.) az ukrán társadalomba. Emellett
hozzáteszi, hogy az államnak egyáltalán nem kellene támogatni a nemzetiségi
nyelveken folyó oktatást: a szülők saját költségükön biztosítsák azt
gyermekeiknek pótfoglalkozáson. Ezzel kapcsolatban ráadásul azt a
nyilvánvaló valótlanságot is kijelenti, hogy sehol a világon nem
finanszírozzák az államok a kisebbségi oktatást. Nos, ennek kapcsán nem kell
messzire mennie: Magyarországon számos állami fenntartású nemzetiségi
iskola van.45 Különösen aggasztónak találom, hogy a kárpátaljai magyarságot
egyértelműen szeparatizmussal vádolja meg. Szerinte az itteni emberek nem
tudnak ukránul, hiányzik az ukrán nyelvű sajtó, kevés az iskolákban az ukrán
nyelvtanár. Mindez pedig biztonsági kockázattal jár Ukrajna számára, amit
Magyarország, hasonlóan Oroszországhoz, a „megfelelő” pillanatban ki is
használhat.46

Hegedűs
Csilla:
Veszélybe
kerülhetnek
szerzett
jogaink.
Forrás:
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=29184, letöltve: 2017.01.22.
45
Pallay Katalin: Tanulás nemzetiségi anyanyelven? Iskolán kívül és a szülők költségén! Forrás:
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/tanulas-nemzetisegi-anyanyelven-iskolan-kivul-esa-szulok-koltsegen/, letöltve: 2017.01.29.
46
Horváth Sándor: A nemzetvédő írónő esete a kisebbségi oktatással. Forrás:
http://tiszanews.org.ua/index.php?module=news&&target=get&id=15371, letöltve: 2017.01.15.
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A fentieknél némileg megengedőbb Lilija Hrinyevics oktatási
miniszter, aki az ukrán tannyelvű órák számának növelését szorgalmazza
annak érdekében, hogy a nemzetiségek jobban elsajátíthassák az államnyelvet
és könnyebben integrálódjanak az ukrán társadalomba. A modernizáció álcája
mögé bújtatott módosító javaslat emellett azt eredményezné, hogy megszűnne
az anyanyelvi oktatáshoz való alkotmányos jog, s ezentúl csak az ukrán nyelv
mellett és kizárólag tömbben élők számára biztosított joggá redukálódna.
Mindez azt jelentené, hogy a szórványmagyarság esetében elveszne a magyar
nyelven való tanulás lehetősége, s felgyorsulna az asszimiláció. 47 Álságosnak
tartom a kisebbségek gyenge ukrán nyelvtudásával takarózást az
egyértelműen ukránosítási célokat szolgáló törvénymódosítás érdekében.
Ehelyett - ahogy arra már számtalan kárpátaljai magyar oktató, szociológus és
nyelvész is felhívta a figyelmet – az ukrán nyelv tanításának módszertanát kell
megváltoztatni, tekintetbe véve, hogy az államnyelv a kisebbségek számára
éppoly idegen nyelv, mint az angol. Ugyanakkor az államhatalom részéről
jogos elvárás, hogy az állampolgárok ismerjék a hivatalos nyelvet, de a
megfelelő feltételeket az államnak kell megteremtenie.
Amellett, hogy az ilyen tervezetek kontraproduktívak, ellentétesek
Ukrajna

nemzetközi

kötelezettségeivel

(Karta,

Keretegyezmény,

Alapszerződések stb.), illetve magával az ukrán alkotmánnyal is. Ugyanis a
18. cikkely szerint az oktatás nyelvének a megválasztása a polgárok
elidegeníthetetlen joga, de e jognak az ukrán nyelv olyan kötelező oktatásával
kell megvalósulnia, mely lehetővé teszi a személy akadálymentes
integrációját az ukrán társadalomba.48 Az 53. cikkely pedig garantálja a
kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogát. Továbbá említést érdemel még

Horváth Sándor: Anyanyelvi oktatás: kezdjünk félni? Forrás: http://tiszanews.org.ua/index.php
?module=news&&target=get&id=15458, letöltve: 2017.01.08.
48
Uo.
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az alkotmány 22. cikkelye, mely minden olyan törvénymódosítást, illetve új
törvény elfogadását tiltja, ami a szerzett jogok szűkítésére irányul.49
Mindezek alapján elsőre úgy tűnik, hogy a kárpátaljai magyarság jogai
nem sérülhetnek. Azonban egy 1999-es ABH úgy értelmezte az 53. cikkelyt,
hogy nem ellentétes az alkotmánnyal az olyan oktatáspolitika, amely csak az
államnyelv mellett engedélyezi a kisebbségek nyelvét. Ez viszont
gyakorlatilag azt jelenti, hogy megszűnik az alkotmányos garancia, szabad az
út az oktatás kétnyelvűsítése, majd de facto ukránosítása felé.50
Ezzel párhuzamosan az Alkotmánybíróság ismét elkezdte vizsgálni a
sokat támadott 2012-es nyelvtörvényt. Az Euromajdan nyomán hatalomra
került ukrán politikusok ugyanis kezdetektől fogva támadják a jogszabályt,
mely szerintük túl sok jogot ad a kisebbségeknek, legfőképpen az oroszoknak,
s ez aláássa Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Éppen ezért már
2014 elején is el akarták törölni, de ezt Olekszandr Turcsinov akkori
ideiglenes államfő nem írta alá. Mindez azonban már késő volt: a jelentős
részben oroszajkúak által lakott déli és keleti területeken zavargások,
tüntetések törtek ki, mely az orosz beavatkozás nyomán a Krím-félsziget
elcsatolásába, illetve a donbászi fegyveres konfliktusba torkollott.51 Ennek
ellenére az ukrán elit továbbra sem adta fel a harcot a szemükben botránykővé
vált jogszabály ellen. Ilyen politikai-társadalmi körülmények közepette kezdte
meg a vizsgálatot az Alkotmánybíróság egy másfél éve benyújtott beadvány
nyomán. Mi az oka annak, hogy az ukrán nacionalisták oly hevesen támadják?
Álláspontom szerint ez az alábbiakban rejlik:

Heves viták az oktatási törvény tervezete körül. Forrás: http://www.karpataljalap.net/
?q=2016/12/14/heves-vitak-az-oktatasi-torveny-tervezete-korul, letöltve: 2017.01.19.
50
Tóth 2016, i. m. 27.
51
Pallagi Marianna: Hogy a varjú is ukránul károgjon. Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/
nezopont/hogy-a-varju-is-ukranul-karogjon/, letöltve: 2017.01.26.
49
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- bátor lépést tesz a tényleges nyelvi helyzet elismerése felé: bevezeti a
regionális nyelvek fogalmát
- szakít azzal a felfogással, hogy az államnyelvet kizárólag a kisebbségi
nyelvek rovására lehet védeni és fejleszteni
- elismeri a többnyelvűséget és a szabad nyelvválasztás jogát
- tiszteletben tartja azon földrajzi körzetek határait, ahol valamelyik
regionális nyelvet beszélik
- a törvény alkalmazása széles körben biztosított:
o kötelező, amennyiben az adott regionális nyelvet beszélők száma
eléri a 10%-ot az adott közigazgatási egységben
o 10 % alatt a helyi tanácsok határozatai vagy a lakosok 10%-nak
kezdeményezése alapján kerülhet rá sor
- regionális nyelvek büntetőjogi védelme
- az állami szervek és helyi önkormányzatok rendeleteit regionális
nyelveken is kihirdetik
- lehetőséget ad arra, hogy a bírósági eljárást regionális nyelven
folytassák le
- az

anyanyelvi

oktatás

garanciája,

középfokú

tanintézetekben

egységesen biztosítják egy regionális nyelv oktatását52
Mindezek alapján jól látszik, hogy a törvény igyekszik egyfajta egyensúlyt
teremteni az országban használt nyelvek között. A kritikusok szerint viszont
a cél nem volt más, mint az orosz nyelv szerepének megerősítése, akár az
államnyelv rovására is. Ennek kapcsán úgy vélem, hogy a nyelvi helyzet miatt

Beregszászi Anikó- Csernicskó István-Ferenc Viktória: Nyelvi jogaink és lehetőségeink. Forrás:
http://language-rights.eu/KARPATALJA_NYELVI_JOGAINK_ES_LEHETOSSGEINK.pdf, 60101., letöltve: 2017.01.22.
52
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valóban az oroszajkúak élhetnek leginkább a törvény adta jogokkal, s akár az
ország területének több mint a felén regionális státuszt kaphat a nyelv.

4. Azok a területek, ahol a törvény által meghatározott nyelvek
regionális státuszt kaphatnak53
Ugyanakkor, ha az alkalmazási körre pillantunk, akkor az számos, kis
létszámú nemzetiség esetében biztosíthatja a nyelvhasználati jogokat pl.:
magyarok, románok, lengyelek, bolgárok. Emellett a 10%-os küszöb
lehetőséget teremt arra, hogy a szórványban élők is ténylegesen élhessenek
mindezekkel. Amennyiben a jogszabályt megfelelően alkalmazzák, akkor ez
egy komoly lépést jelenthet a nyelvi béke felé. Azonban eltörlése esetén
számos, a nemzeti kisebbségeknek kedvező jogszabály veszne el, mivel
többségük a nyelvtörvény releváns rendelkezéseire utal vissza. Brenzovics
László

(KMKSZ)

álláspontja

szerint

nagy

lesz

a

nyomás

az

Alkotmánybíróságon, hogy engedjen az ukránosító törekvéseknek. Ezt azzal

A törvény alapján e nyelvek az alábbiak: a magyar Kárpátalján; a román észak-Bukovinában; az
orosz, Kijevben, illetve dél-és kelet Ukrajnában; valamint a tatár az oroszzal együtt a Krímfélszigeten. Forrás: http://language-rights.eu/KARPATALJA_NYELVI_JOGAINK_ES_LEHE
TOSSGEINK.pdf, 60-101., letöltve: 2017.02.13.
53
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támasztja alá, hogy több alkotmánybíró is tevékeny részt vállalt a
megbuktatott elnök, Viktor Janukovics jogköreinek bővítésében, ami miatt
néhány tag ellen már eljárás is indult. Jól láthatóak tehát ezen a területen is az
aggasztó tendenciák.54
Tovább súlyosbítják a helyzetet a készülő nyelvtörvénytervezetek is.
Az eseményeket szemlélve itt is úgy tűnik, hogy az ukrán egynyelvűség
híveinek akarata érvényesülhet. Lássuk csak miért is!
Jelenleg 3 változat is a kijevi parlament előtt van, melyek közül az
egyik gyakorlatilag teljes ukránosítást szorgalmaz. Az előterjesztést 30
képviselő nyújtotta be, akik között számos kormánypárti is van. A tervezet
elfogadása esetén a nyelvhasználati küszöb 30%-ra emelkedne, s csak abban
az esetben lehetne élni a nyelvi jogokkal, ha:
- a településen élő választópolgárok 1/3-a aláírásával kezdeményezte,
- a helyi önkormányzat megszavazta, illetve
- a parlamentben külön törvény született róla (Kárpátalja esetében ez kb.
100 törvényt jelentene)
- csak települési szinten lehet élni ezekkel a jogokkal
Az államigazgatás valamennyi szintjén és dokumentumaiban kötelezővé
tenné az ukrán nyelvet, emellett a parlamentben kizárólag ukránul lehetne
felszólalni. A médiumokban (rádió, televízió, újságok) csak az államnyelv
használatát engedélyezné. Továbbá kíméletlenül leszámolna a nemzeti
kisebbségek anyanyelvi oktatásával: csak taníthatóak lennének, ráadásul a
felsőoktatásban még erre sem lenne lehetőség.55 Mindez a gyakorlatban azt

„Idén kemény harc vár ránk a magyar nyelvű oktatási rendszer védelmében”
Évértékelő interjú dr. Brenzovics László parlamenti képviselővel, a KMKSZ elnökével. Forrás:
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/01/18/iden-kemeny-harc-var-rank-magyar-nyelvu-oktatasirendszer-vedelmeben, letöltve: 2017.01.19.
55
Az ukrán parlamenti képviselők büntetnék az ukrán nyelv "nyilvános meggyalázását". Forrás:
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/az-ukran-parlamenti-kepviselok-buntetnek-az-ukran-nyelv
-nyilvanos-meggyalazasat, letöltve: 2017.01.19.
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jelentené, hogy a kárpátaljai magyar oktatási hálózat lényegében véve
összeomolna, meg kellene szüntetni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolát, illetve az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karát. S ez kiegészülve
a térségben uralkodó gazdasági-társadalmi problémákkal könnyen azt
eredményezheti, hogy felgyorsul a kivándorlás és az asszimiláció.56 A tervezet
abszurditását

jól

mutatja,

hogy

a

kulturális

szférában,

illetve

a

tömegtájékoztatásban minden nem ukrán nyelvű műsort feliratozni kellene.
Ha ebbe jobban belegondolunk, akkor ez többek között azzal járna, hogy a
döntően a kárpátaljai magyarságnak szóló médiumok óriási fordítási
költségekkel számolhatnának, s egyértelműen hátrányba kerülnének ukrán
társaikkal szemben. Emellett a közéletből teljesen kiszorítaná a kisebbségi
nyelveket: az üzletekben, kocsmákban, piacokon csak államnyelven lehetne
kiszolgálni a vevőt. Ráadásul nyíltan szembeszáll az ország valós nyelvi
helyzetével: a többnyelvűség felvetése az alkotmányos rend megdöntésével
lenne egyenértékű. Ez pedig a jogvédelmi szervezetek működését is
ellehetetlenítené, hiszen az anyanyelvhasználatra való buzdítás, a különféle
konferenciák és autonómiakoncepciók mind azt szorgalmazzák, hogy az
államoknak tekintetbe kell venniük a kisebbségek legitim céljait és elő kell
segíteniük a párbeszédet a különböző népcsoportok között.57
Mindezekből jól látható, hogy a tervezetnek számos olyan pontja van,
ami gyakorlatilag betarthatatlan: például a zömében oroszajkú keleti
területeken komoly „erőfeszítést” igényelne az ukrán egynyelvűség
biztosítása. Éppen ezért a kezdeményezők ún. nyelvcsendőröket állítanának
fel, akik felügyelnék a jogszabály betartását és szükség esetén óriási
pénzbüntetéseket is kiszabhatnának: akár majdnem 300 eurót is, ami ukrán
Dunda György: Nyelvcsendőrök lehetnek Ukrajnában. Forrás: http://magyaridok.hu/kulfold/
nyelvcsendorok-lehetnek-ukrajnaban-1350454/, letöltve: 2017.01.17.
57
Az ukrán parlamenti képviselők büntetnék az ukrán nyelv "nyilvános meggyalázását". Forrás:
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/az-ukran-parlamenti-kepviselok-buntetnek-az-ukran-nyelv
-nyilvanos-meggyalazasat, letöltve: 2017.01.19.
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viszonylatban borzasztóan magas, mivel az átlagfizetés kevesebb, mint 60
ezer forintnak megfelelő hrivnya.58
Álláspontom szerint az előterjesztés elfogadásával a kijevi hatalom
végképp felrúgná a nyelvi békét, lehetőséget teremtve ezzel a fegyveres
konfliktus további eszkalálódására, illetve a szeparatizmus más régiókban
való megjelenésére.
Mindezek fényében nem véletlen, hogy ez került a hazai és külföldi
média középpontjába. Egy másik tervezet szerint a küszöb 33%-ra emelkedik,
a nyelvhasználat csak pusztán lehetőség és mindez ugyancsak települési
szinten érvényesíthető. Az anyanyelvi oktatás tekintetében némileg
megengedőbb, de gyakorlatilag ugyanazt a tananyagot kellene megtanulni
mindkét nyelven. A 3. változat ellenben nem is foglalkozik a kisebbségi
nyelvekkel.59 A nyelvpolitika kapcsán érdemes még megemlítenünk Pavlo
Hricenkót, az Ukrán Tudományos Nemzeti Akadémia Ukrán Nyelv
Intézetének igazgatóját, aki szerint különbséget kell tenni a nyelvek között a
tekintetben, hogy rendelkeznek-e önálló állammal vagy sem. Előbbi csoportba
sorolja a gagauzt és a krími tatárt. Ezeknek biztosítani kell a fennmaradásukat.
Utóbbi csoport esetében is lehetőség van a szabad nyelvhasználatra, de ezek
nem rendelkezhetnek az államnyelvvel azonos státusszal.60
Összességében véve megállapíthatjuk, hogy Ukrajnában jelenleg igen
komoly vita folyik a követendő nyelvpolitikáról, ami nem mentes a politikai
kirohanásoktól, illetve az ideológiai szempontoktól sem. A tendenciákat

Pallagi Marianna: Hogy a varjú is ukránul károgjon. Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/
nezopont/hogy-a-varju-is-ukranul-karogjon/, letöltve: 2017.01.26.
59
Jogkiterjesztési küzdelem Ukrajnában: eszközök és lehetőségek c. konferencia, Budapest,
Magyarság Háza, 2017. február 10.
60
Korlátoznák a kisebbségek anyanyelvhasználatát
Vita az új államnyelvtörvény tervezetei körül. Forrás: http://www.karpataljalap.net/
?q=2017/01/23/vita-az-uj-allamnyelvtorveny-tervezetei-korul, letöltve: 2017.01.25.
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tekintve egyértelműnek tűnik, hogy a cél az ország egynyelvűségének a
megteremtése.
Ennek fényében kell megvizsgálnunk a tervezett közigazgatási reform
legfontosabb elemeit is, mely egyszerre jelent veszélyt és lehetőséget is.
Köztudott, hogy régi álom beteljesülése lenne az 1991-es referendum
végrehajtása, mely autonómiát adna Kárpátaljának, s létrejönne egy
Beregszász központú magyar körzet is. Minderre a 2015. októberi
helyhatósági választások jó alapot szolgáltathatnának: a KMKSZ-UMDSZ
összefogás jó pozíciókat szerzett a megyében. A magyar pártok képviselői
szerezték meg a többséget a Beregszászi Járási és a Városi Tanácsban. Hét
képviselő jutott be a Csapi Városi Tanácsba, három a munkácsi, kettő az
Ungvári Városi Tanácsba, emellett sikerült bekerülni a Huszti Városi
Tanácsba is. Az Ungvári Járási Tanácsba nyolc, a Munkácsi Járási Tanácsba
négy, a Nagyszőlősi Járási Tanácsba tizenegy képviselőt (hetet a KMKSZ,
négyet az UMDP) delegálnak a magyar pártok. 27 KMKSZ által támogatott
jelöltet választottak polgármesterré.61 Így nem meglepő, hogy a kárpátaljai
magyarság vezetői egy 114 települést átfogó, 170 ezer fős járás kialakítását
tervezik, amiben a magyarság aránya 70% lenne62. A közigazgatási reform
erre jó hivatkozási alapot szolgáltathat.

Pallagi Marianna: A magyarlakta települések készek az önálló magyar körzet létrehozására
Kárpátalján. Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-magyarlakta-telepulesekkeszek-az-onallo-magyar-korzet-letrehozasara-karpataljan/, letöltve: 2017.01.17.
62
Sponták Szabina: A kárpátaljai tömbmagyarságot átfogó területi-közigazgatási egységet szeretne
a KMKSZ. Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-karpataljai-tombmagyarsagotatfogo-teruleti-kozigazgatasi-egyseget-szeretne-a-kmksz/, letöltve: 2017.01.15.
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5. A tervezett magyar járás elhelyezkedése63
Ugyanakkor a 2015-ös év slágertémája napjainkra tetszhalott állapotba került:
szinte alig beszélnek már róla. Ennek ellenére érdemes néhány szóban
megemlíteni, mivel számos csapdahelyzetet is rejt. A reform értelmében,
melynek alapját az Önkormányzatok önkéntes egyesüléséről szóló törvény
adja, megszüntetnék a jelenlegi közigazgatási beosztást, s helyette
hromadákat, povitokat és régiókat alakítanának ki. Ennek nyomán a jelenlegi
490 járás 120-ra csökkenne országosan, több község összevonásából
alakítanák ki a 4-10 ezer fős hromadákat és ezek alkotnák a povitokat, melyek
lényegében véve megnagyobbított járások lennének. A megye elnevezést a
régió váltaná fel, viszont az eddigi megyei beosztás nem módosulna.64 Itt
azonban többször felmerült, hogy célszerű nagyobb közigazgatási egységeket
létrehozni, s így egy javaslat értelmében Kárpátalja Lemberggel és
Csernoviccal képezne egy régiót, ami a magyarság szempontjából nézve

A tervezett magyar járás elhelyezkedése. Forrás: http://tiszanews.org.ua/?module=news&
&target=get&id=10630, letöltve: 2017.02.13.
64
Kocsis
Julianna:
Közigazgatási
reform:
víziók
és
valóság.
Forrás:
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kozigazgatasi-reform-viziok-es-valosag/, letöltve:
2017.01.18.
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demográfiai és politikai tekintetben egyaránt katasztrofális lenne.65 A törvény
legnagyobb hibája, hogy csak a hromadák szintjén biztosítaná a teljes
önkormányzatiságot, a többi szinten viszont csak végrehajtó tanácsok
léteznének. A kritikusok szerint a kijevi hatalom így akarja megakadályozni,
hogy az egyes régiókban szeparatista törekvések jelenjenek meg. Emellett a
jogszabály alkotmányjogi aggályokat is felvet, mivel az ukrán alkotmány 113.
cikkelye szerint Ukrajna közigazgatási beosztása a következő: megyék,
járások, nagyközségek és falvak.66 Ugyanakkor a törvény kimondja, hogy
önkéntes alapon kell felállítani az új közigazgatási egységeket és ennek során
figyelembe kell venni a térség etnikai-nyelvi szerkezetét is. Ezt sok kárpátaljai
magyar vezető úgy értelmezi, hogy megnyílt az út az autonómia felé. Ezzel
szemben úgy tűnik, hogy a hatalom felülről igyekszik befolyásolni a
folyamatot: egy Kárpátalját érintő tervezet a 13 meglévő járást 4-re redukálta
volna (Ungvár, Munkács, Rahó és Huszt központokkal), ami jelentősen
rontotta volna a magyarság arányát.67 Az események szempontjából biztató,
hogy az elfogadását sikerült még 2015-ben megakadályozni a megyei
tanácsban.68 Azóta, ahogy azt már említettem, a reform menete lelassult,
lényegében véve leállt. Mindez azonban nem altathatja el a kárpátaljai
magyarokat: a jelenlegi társadalmi-politikai helyzetben szinte egyik napról a
másikra ismét elővehetik a kérdést, s ahogy azt a nyelvpolitikai lépések során
is láttuk, könnyen az ukránosító törekvések szolgálatába állíthatják. Éppen
ezért csak ismételni tudom magam: a közigazgatási reform egyszerre
lehetőség és veszély, mely hosszú időre meghatározhatja a magyar közösség
Péter Csaba: Közigazgatási reform: előremutató átalakítás, vagy figyelemelterelés? Forrás:
http://tiszanews.org.ua/?module=news&&target=get&id=8432, letöltve: 2017.01.19.
66
Alkotmányellenesek az ukrajnai reformok? Forrás: http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/
alkotmanyellenesek-az-ukrajnai-reformok, letöltve: 2017.01.15.
67
Nyakunkon a közigazgatási reform. Forrás: http://tiszanews.org.ua/?module=news&
&target=get&id=5603, letöltve: 2017.01.15.
68
Sponták Szabina: Nem szavazta meg a közigazgatási reformot a Kárpátaljai Megyei Tanács.
Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nem-szavazta-meg-a-kozigazgatasi-reformota-karpataljai-megyei-tanacs/, letöltve: 2017.01.15.
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sorsát. Ennek kapcsán biztató, hogy a nehéz körülmények dacára a magyar
pártok (KMKSZ, UMDSZ) félre tudták tenni a sérelmeket és példátlan
összefogás jött létre. Emellett a hagyományos toleranciájáról ismert
Kárpátalja is védelmet nyújthat: ez mutatkozott meg a magyarellenes tervezet
elutasításakor is.
Az ukrán nyelvpolitika nyíltan asszimilációs törekvéseivel szemben
belföldön és külföldön egyaránt felszólaltak. A KMKSZ és más ukrajnai
kisebbségi szervezetek éles hangú beadvánnyal fordultak Petro Porosenko
államfőhöz a tervezett oktatási reformok ellen tiltakozva. Arra hívták fel a
figyelmet, hogy a törvénymódosítások ellentétesek Ukrajna alkotmányával,
illetve nemzetközi kötelezettségvállalásaival.69 Ezzel párhuzamosan a
KMKSZ és az UMDSZ aláírásgyűjtésbe kezdett az oktatási és nyelvi jogok
védelmében. Az akció február 13-án indult, s a cél 40 ezer aláírás
összegyűjtése. A kezdeményezők reményei szerint nem magyar anyanyelvűek
is csatlakozni fognak mindehhez.70 Erre igen jó esély van, mivel Kárpátalján
jó a különböző népcsoportok közötti kapcsolat. Ezt mi sem bizonyítja jobban
az a tény, hogy nemrég a Kárpátaljai Megyei Tanács a KMKSZ
kezdeményezésére elítélte az oktatási törvény tervezett módosítását és az
anyanyelvhasználati jogok tiszteletben tartására szólította fel a kijevi
honatyákat.71 Hasonlóképpen ellenzi a legújabb nyelvpolitikai lépéseket
Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója is, aki szerint mindez csak
provokáció: „Miből indult ki a donbászi probléma? Miért lettek problémák az
Molnár Krisztina: Ukrajnai kisebbségi szervezetek tiltakoznak a nemzetiségek anyanyelvű
oktatási jogainak tervezett korlátozása ellen. Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/
ukrajnai-kisebbsegi-szervezetek-tiltakoznak-a-nemzetisegek-anyanyelvu-oktatasi-jogainak-terve
zett-korlatozasa-ellen/ letöltve: 2017.01.12.
70
Simon Rita: Terítéken a nyelvtörvénytervezetek. Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news
&target=get&id=29636, letöltve: 2017.02.12.
71
A megyei tanács is kiáll a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogaiért. Forrás:
http://www.karpataljalap.net/?q=2016/12/14/megyei-tanacs-kiall-nemzeti-kisebbsegek-anyanyelv
hasznalati-jogaiert, letöltve: 2017.01.17.
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államban? Mindennek a Kolesznyicsenko és Kivalov által kidolgozott
nyelvtörvény volt az oka. Jelenleg nem időszerű nyelvi problémákkal
foglalkozni, hiszen az országban nehéz gazdasági helyzet uralkodik.”72
Emellett néhány napja konferenciát is szervezett az anyanyelvhasználati jogok
korlátozásával kapcsolatban, ahol a kárpátaljai nemzetiségi szervezetek
vezetői, illetve a megyei tanács vezetése képviseltette magát. Itt ismételten
kiállt a kisebbségi jogok szűkítésével szemben, s az alkotmány, valamint a
nemzetközi kötelezettségek betartására szólított fel. A konferencia végén a
résztvevők határozatot fogadtak el, melyben rámutatnak, hogy a 3
nyelvtörvénytervezet „gyakorlatilag felszámolja a nemzetiségi kisebbségek
nyelvi jogait, komoly társadalmi elégedetlenséget, az Ukrajnából történő
elvándorlás további növekedését válthatja ki, és ellehetetlenítheti az ukrán
társadalom konszolidációját.”73
Örvendetes továbbá, hogy az ukrán közvélemény is berzenkedve
fogadja az egyre inkább abszurditásba hajló, a tényleges nyelvi helyzetet
figyelmen kívül hagyó ukránosítást. A közösségi oldalak felhasználói többek
között azt sérelmezik, hogy a nyelvtörvénytervezetek egyike megtiltaná az
ukrajnai földrajzi nevek lefordítását más nyelvekre pl.: ezentúl az újságokban
Beregszász helyett

csak

Berehove szerepelhetne.

Továbbá

azt

is

felháborítónak tartják, hogy az ukrán nyelvi standardok megsértése törvényi
felelősségre vonással járna.74

Hennagyij Moszkal és Viktor Ruszin is nyilatkozott a nyelvtörvénytervezetről. Forrás:
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/01/25/hennagyij-moszkal-es-viktor-ruszin-nyilatkozottnyelvtorvenytervezetrol letöltve: 2017.01.26.
73
Kerekasztal-konferencia
az
új
nyelvtörvénytervezetek
kapcsán,
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/02/08/nyelvhasznalati-jogok-tervezett-korlatozasaroltanacskoztak-karpataljai-nemzetisegi, letöltve: 2017.02.09
74
Korlátoznák a kisebbségek anyanyelvhasználatát. Vita az új államnyelvtörvény tervezetei körül.
Forrás: http://www.karpataljalap.net/?q=2017/01/23/vita-az-uj-allamnyelvtorveny-tervezetei-ko
rul, letöltve: 2017.01.25.
72
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Ezzel párhuzamosan az ukrán szakértők és politológusok rávilágítanak
arra, hogy pontosan ilyen lépések szolgáltattak ürügyet Oroszországnak a
katonai beavatkozásra. Ennek kapcsán érdemes idéznünk Andrij Drozdát, aki
szerint „a mai ukrajnai helyzet példája annak, hogyan válik a nyelvi és
kulturális háború előfeltételévé és hivatalos alapjává egy valódi hadjáratnak”.
Hasonlóan látja a helyzetet Szerhij Osznacs is, aki így fogalmaz: „Bárhonnan
nézzük, a jelenlegi orosz–ukrán háború a nyelv miatt kezdődött. Ez
vitathatatlan tény. Oroszország épp a nyelvi tényezőt használta fel, mint az
agresszió okát – azzal magyarázva, hogy meg kell védenie az orosz ajkú
polgárokat Ukrajnában.”75 Ruszlan Bortnik politológus szerint a tervezett
kijevi lépések miatt megromolhat a viszony az EU és Ukrajna között, ami az
ország izolációjához, valamint az euroatlanti integrációs és vízummentességi
törekvések bukásához vezethetnek76 (ennek némileg ellentmond, hogy a
napokban

az

Európai

Bizottság

elnöke,

Jean-Claude

Juncker

vízummentességet ígért az országnak már a nyár előtt-szerk).
A belföldi kritikák mellett a külföld is kemény bírálatokat fogalmazott
meg. Bocskor Andrea, kárpátaljai származású EP képviselő 2 néppárti társával
(Svestoslav Malinov bolgár, illetve Traian Ungureanu román) együttesen
levélben fordult az ukrán oktatási miniszterhez, Lilija Hrinyevicshez. Arra
hívták fel a figyelmet, hogy az ukrán kormány nyelvpolitikája ellentétes a
Koppenhágai Egyezménnyel, az ENSZ nemzeti kisebbségekhez tartozó
személyek jogairól szóló nyilatkozatával, a Nemzeti kisebbségek védelméről
szóló keretegyezmény szövegével és szellemével, valamint az Európa Tanács
1201. számú ajánlásával, melyek betartására Ukrajna több nemzetközi
Pallagi Marianna: Hogy a varjú is ukránul károgjon. Forrás: http://www.karpatalja.ma/
karpatalja/nezopont/hogy-a-varju-is-ukranul-karogjon/, letöltve: 2017.01.26.
76
Eláshatja magát Ukrajna az EU előtt, ha elfogadják az új államnyelvtörvényt. Forrás:
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/elashatja-magat-ukrajna-az-eu-elott-ha-elfogadjak-az-uj-al
lamnyelvtorvenyt, letöltve: 2017.01.28.
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egyezmény ratifikálásával vállalt kötelezettséget.77 Egy közelmúltban
elfogadott ET-határozat továbbá arra figyelmeztet, hogy a decentralizáció
során tekintetbe kell venni az adott terület etnikai összetételét és történelmi
múltját. Emellett a dokumentum azt is hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan a
meglévő kisebbségi jogok szűkítése.78
A magyar kormány több tagja is erőteljesen kritizálta a folyamatban
lévő jogszabályváltozásokat. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az
oktatási reformokkal kapcsolatban megjegyezte: „az ukrán állam több
területen, köztük az oktatásügyben minősíthetetlen dolgokat művel, ezekkel
szemben megtesszük a védelmi lépéseket.”79 Hasonlóképpen látja a helyzetet
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke is: “A
középiskolák vonatkozásában egy teljesen homályos megfogalmazással
veszélyezteti az önálló középfokú és felsőfokú oktatást, ami azt gondolom,
hogy elfogadhatatlan a kárpátaljai magyarság számára, ezért elfogadhatatlan
Magyarország kormánya számára is!”80 Az ukrán nyelvpolitikai törekvések
ellen a legkeményebben Szíjjártó Péter külügyminiszter lépett fel, s
kijelentette, hogy amennyiben ezekből törvény születik, akkor Magyarország
az EU elé viszi az ügyet. Emellett hozzátette: „Ez nem ukrán belföldi téma.
Ez egy olyan kérdés, melynek jelentősége messze túlmutat Ukrajna határain.

Kocsis Julianna: Közös fellépés az ukrajnai kisebbségi jogokat korlátozó reform ellen. Forrás:
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kozos-fellepes-az-ukrajnai-kisebbsegi-jogokat-kor
latozo-reform-ellen/, letöltve: 2017.01.14.
78
Ukrajnáról tárgyalt az ET Parlamenti Közgyűlése. Forrás: http://www.karpataljalap.net/
?q=2017/01/26/ukrajnarol-targyalt-az-et-parlamenti-kozgyulese, letöltve: 2017.01.29.
79
Semjén: az ukrán állam több területen "minősíthetetlen dolgokat művel". Forrás:
http://www.karpatinfo.net/cikk/kulfold/semjen-az-ukran-allam-tobb-teruleten-minosithetetlen-dol
gokat-muvel, letöltve: 2017.01.14.
80
Tiltakozás az ukrán oktatási törvénytervezet ellen. Forrás: http://www.karpatinfo.net/
cikk/belfold/tiltakozas-az-ukran-oktatasi-torvenytervezet-ellen, letöltve: 2017.01.17.
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Európai szabványok szerint kell eljárnunk Ukrajnával kapcsolatosan, és meg
kell védenünk a magyar kisebbséget.”81
Mindezek fényében az ukrán kormányzatnak fel kellene hagynia a
nyíltan asszimilációs politikájával, s az egynyelvűség erőltetése helyett el
kellene fogadnia az ország tényleges nyelvi állapotát. A kisebbségek jogainak
korlátozásával ellentétben jogbővítésre van szükség. A fennálló problémákra
csak ez kínál valódi megoldást, míg az előbbi további feszültséget okoz, sőt
Ukrajna más területein is megjelenhet a szeparatizmus. Amennyiben az ország
valóban az Európai Unió felé akar közeledni, akkor annak értékeit tisztelnie,
valamint alkalmaznia is kell.

Magyarország
reagált
az
új
ukrán
államnyelvtörvény
tervezetére.
Forrás:
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/01/24/magyarorszag-reagalt-az-uj-ukran-allamnyelvtortv
eny-tervezetere, letöltve: 2017.01.27.
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Matijevic Oliver
Választások Horvátországban 82

Az 1991 óta független Horvátországban rendszeresen tartanak elnök-,
parlamenti (szábor), valamint helyhatósági választásokat, és 2014-ben
megtartották az első európai parlamenti voksolást is.
Szábor
A Szábor egykamarás gyűlés. A Szábor képviselői közül 140-et az ország 10
választókerületében választanak meg, minden választókerületben 14-et a
politikai pártok listáiról. A parlamentbe jutási küszöb 5 százalék. A nemzeti
kisebbségek összesen további 8 képviselőt juttathatnak be a parlamentbe –
közülük a magyarok és az olaszok egy-egy kisebbségi képviselőt
választhatnak, a horvátországi szerbek pedig hármat. További három
képviselőt a horvát diaszpóra választ meg, itt csak azok voksolhatnak, akiknek
nincs bejelentett lakcímük Horvátországban.
A horvát törvényhozás, a szábor választásait 1992-ben, 1995-ben,
2000-ben, 2003-ban, 2007-ben és 2011-ben bonyolították le. A következő
választásra 2015. november 8-án került sor. Ezeken a választásokon a két nagy
párt, az SDP és a jobboldali HDZ fej-fej mellett végzett, egyikük sem szerzett
abszolút többséget. Emiatt egyikük sem tudott kormányt alakítani a
választásokon a harmadik helyen végzett Híd Függetlenek Listája nélkül. A
Híd végig technokrata miniszterelnök által vezetett, parlamenti támogatással
Az előadás szövegét a szerző a 2016-os KJI konferenciát követő időben megrendezett
helyhatósági választások eredményének ismertetésével is kiegészítette.
82
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rendelkező szakértői kormányt javasolt, és bár mindkét nagy párttal tárgyalt a
kormányalakításról,

végül

a

konzervatív

HDZ-vel

állapodott

meg

decemberben a kabinet létrehozásáról.
Miután nem volt zökkenőmentes a HDZ és a parlamentbe protestpártként
bekerült Híd kormányzása a horvát parlament 2016. július 15-ei hatállyal
feloszlatta magát.
A 151 fős nemzetgyűlés ülésén 137 támogató és 2 ellenszavazattal, egy
tartózkodás mellett döntött a testület a saját feloszlatásáról. Az alkotmány
szerint a parlament feloszlatásától kezdve legalább harminc és legfeljebb
hatvan napnak kell eltelnie az új választások kiírásáig. Az előrehozott
parlamenti választások pontos időpontját Kolinda Grabar-Kitarović államfő
2016. szeptember 11-ére határozza meg. A szeptember 11-i előrehozott
parlamenti választáson a horvátországi kisebbségeknek választaniuk kellett a
horvát és a nemzetiségi lista között, nemzettársaink ez utóbbival az egyetlen
garantált, magyar képviselői helyet betöltő személyre voksolhattak. Az
összesen 9981 magyar nemzetiségű, szavazójoggal rendelkező személyből
5212-en járultak az urnákhoz és kérték a magyar listát. 5151 érvényes és 61
érvénytelen szavazatot regisztráltak.
A többség Jankovics Róbertre és helyettesére, dr. Szántó Tiborra, a
HMDK jelöltjeire adta le voksát, összesen 2731-en, Juhász Sándor és
helyettese, Sója Dénes, a MESZ jelöltjei 2420 szavazatot kaptak. Így jelenleg
a HMDK képviselője szólalhat föl a magyarok érdekében a horvát száborban.
Ezen a választáson a HDZ a diaszpóra két képviselőjével együtt 61, az
ellenzéki SDP irányította koalíció pedig 54 mandátumot szerzett a 151 tagú
törvényhozásban. A harmadik helyen újra az eddigi kormánykoalíció kisebbik
tagja, a Most (Híd) állt 13 mandátummal. Az ötszázalékos parlamenti
küszöböt még átlépő pártok közül a Živi zid politikai szervezet és partnerei 8,
az IDS 3, Milan Bandić zágrábi polgármester BM 365 nevű pártja 2, valamint
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a HDSSB 1 mandátumot szerzett, továbbá van egy, a diaszpóra által
megválasztott független képviselő is.
A nemzeti kisebbségeknek garantált nyolc képviselői hely közül hatot
Milorad Pupovac, Mile Horvat, Boris Milišević (mindhárom szerb), Jankovics
Róbert (magyar), Furio Radin (olasz), Vladimir Bilek (cseh, szlovák)
képviselő tölt be. Veljko Kajtazi roma származású képviselő 12 (osztrák,
bolgár, német, lengyel, roma, román, ruszin, orosz, török, ukrán, vlach és
zsidó), míg Ermina Lekaj Prljaskaj öt nemzetiséget (albán, bosnyák, Crna
Gora-i, szlovén és macedón) képviseli az új összetételű horvát száborban
jelenleg.
Elnökválasztás
Az első elnökválasztást 1992-ben tartották, azután 1997-ben, 2000-ben, 2005ben, majd 2009-2010 fordulóján. A legutóbbi választást 2014. december 28án rendezték.
A 2009/10-es választásokon a 4 és ½ millió választásra jogosult 44%,
illetve 50%-a vett részt (az első, illetve második fordulóban). Az első
fordulóban részt vevő 12 jelölt közül az első a szociáldemokrata Ivo Josipović
lett 32%-kal, a második a független színekben induló Milan Bandić 15%-kal.
A második fordulóban Josipović a szavazók 60%-ának bizalmát nyerte el, s
ezzel megnyerte az elnökválasztást.
2014-es választások első fordulóját december 28-án rendezték. Négy
jelölt indult harcba az elnöki tisztért: Ivo Josipović akkori államfő, a
Szociáldemokrata Párt jelöltje, Kolinda Grabar-Kitarović a jobbközép Horvát
Demokratikus Közösség jelöltje, volt külügyminiszter, Ivan Vilibor Sinčić,
valamint Milan Kujundžić. A választások első fordulójában a 3,8 millió
szavazó majdnem fele (47,1%) járult az urnához. Josipović és Grabar123
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Kitarović fej-fej mellett végzett az élen: mindketten a leadott szavazatok 3738%-át szerezték meg. A második fordulót 2015. január 11-én tartották meg,
ezen csak az első forduló első két helyezettje vehetett részt. Félmillióval
többen szavaztak ebben a fordulóban (59%-os részvétel) és nagyon szoros
eredmény alakult ki: Grabar-Kitarović 30 ezer vokssal előzte meg a hivatalban
lévő Josipović elnököt. Kolinda asszony személyében Horvátországnak
először lett női köztársasági elnöke.
Kolinda Grabar Kitarović 1968-ban született Fiumében (Rijekában).
1986-ban érettségizett az Egyesült Államokban. 1993-ban angol és spanyol
szakon diplomázott a zágrábi bölcsészettudományi karon. 2000-ben
kisdoktorit szerzett politikai tudományokból (értekezésének témája az
amerikai–orosz kapcsolatok voltak Reagan elnöksége alatt, valamint a
hidegháború vége). Grabar Kitarović 2005–2008 között a horvát kormány
európai integrációs és külügyminisztere, 2008-tól 2011-ig Horvátország
washingtoni nagykövete volt. 2011 júliusától a NATO-főtitkár tanácsadója,
ekkor családjával Brüsszelbe költözött. 1993-tól a Horvát Demokrata
Közösség (HDZ) tagja. Házas, két gyermek édesanyja.
Helyhatósági választások
A legutóbbi helyhatósági választásokat 2017. május 21-én tartották. Itt a
választók 428 járás, 127 város és 21 megye élére választottak elöljárót,
valamint listáról tanácstagokat. Több olyan város és megye is volt, ahol
polgármester-, zsupán-jelöltek egyike sem szerezte meg a választók több mint
felének támogatását, ebben a körzetben június 4-én második fordulót
rendeztek a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt részvételével.
A horvátországi magyarságnak négy járásban van joga külön magyar
elöljáró-helyettest választani: a Darázsiban, a Bellyeiben, az Ernestinovóiban
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és a Tordinciban. A négy járásban összesen hét jelölt vállalta a
megmérettetést. A Darázsi és a Bellyei járásban a HMDK által támogatott
jelöltekkel, Sipos Sándorral és Munk Erikkel szemben senki sem indult. Az
Ernestinovói járáshoz tartozó Szentlászlón két jelölt indult a május 21-én a
magyar elöljáró-helyettesi tisztségért: a HMDK által támogatott Kelemen
Dezső és a HDSSB jelöltje, Suzana Augustinović Baronji. A Tordinci járáshoz
tartozó Kórógyon három jelölt mérettette meg magát: a HMDK által
támogatott Dezső István, a független Kel József és az ugyancsak független
Györke Dániel.
A magyarok nagy számban mentek el szavazni, a választás a HMDK
számára eredményes volt: a HMDK mind a négy magyar kisebbségi
elöljáróhelyettes-jelöltje megnyerte a választást. A HMDK erősödését mutatja
az is, hogy a járási és a városi tanácsokba is több magyar képviselőt juttattak
be, mint négy évvel korábban. Ami a járási és a városi tanácsokban való
magyar képviseletet illeti a HMDK által támogatott képviselők száma a
Bellyei és a Darázsi járásokban kettőről háromra emelkedett, a Hercegszőlősi
járásban egyről kettőre, az Ernestinovóiban maradt a két képviselő, a
Baranyaszentistváni, Dárdai és Erdődi járásokban pedig maradt az eddigi egy
magyar HMDK-s képviselő.
Ami az elöljárókat illeti, Eszék-Baranya megyében a magyarok által is
lakott járásokban tarolt a HDZ: a Hercegszőlősi járás elöljárója Vedran
Kramarić (helyettese Sója Dénes, magyar), a Darázsi járás elöljárója Stipan
Šašlin, a Baranyszentistváni járásé Milan Knežević, a Dárdaié Ante Vukoja,
az Ernestinovóié Marijana Junušić, a Lacházié pedig Marjan Tomas lett, míg
a Bellyei járásban a független és a HMDK által támogatott Željko Cickaj –
Varga Gábor (magyar) „páros” nyert. Az Erdődi járásban maradt a korábbi
felállás, a járást továbbra is az SDSS-es Jugoslav Vesić vezeti.
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Ami a Vukovár-Szerém megyében levő magyarok lakta járásokat illeti,
a Tordinci járásban az SDP-HNS jelöltpárosa, Željko Matanović és Silović
Mihaela nyertek HDZ-s vetélytársaikkal szemben, míg a Tompojevci járásban
a független Zdravko Zvonarc győzött a HDZ jelöltjeivel szemben. Az
Ójankováci járásban a HDZ-s Dragan Sudarević nyert a HSS-es jelölttel
szemben. A HMDK által támogatott magyar jelölteknek első ízben sikerült
bejutniuk a Tompojevci és a Lacházi járási tanácsokba.
A legnagyobb áttörés talán magyar szempontból Pélmonostor és
Daruvár városokhoz kötődik. Pélmonostoron a HMDK által támogatott
listáról két magyar képviselő is bejutott a városi tanácsba (Kovács Ferenc és
Matijević Olivér), Daruváron pedig a helyi HMDK-tagszervezet elnöke, Sabo
Snježana került be a képviselő-testületbe. Mindkét városban a HMDK-s
képviselők kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a többség kialakításában. A
pélmonostori városi tanácsba az SDP-HNS listájáról Juhász Sándor (MESZ)
is bekerült a 17 tagú városi tanácsba.
Ami tovább erősítheti a magyarok pozícióját, hogy egyes tanácsok élére
is több városban és járásban magyarok fognak kerülni, így még nagyobb
felelősséget tudnak majd vállalni közösségünkért.
Eredmények
A HMDK az alaptevékenysége mellett mindig is a hangsúlyt az aktualitásokra
helyezte, így megalakulása éveiben a háború által szétszakított nemzetrészek
közötti kapcsolattartásra, az egyénileg rászorultak megsegítésére, majd
Horvátország nemzetközi elfogadtatására, ma viszont a törvény által
biztosított jogok maradéktalan érvényesítésén és közösségként való
megmaradásunkon dolgozik és dolgoznak azok a tisztségviselők, akik járási
és város tanácsokban képviselik magyarságunkat.
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Az elmúlt évek során az egész magyar közösség érdekében a közösségi
épületek, templomok, és iskolák felújítását szorgalmazták. Sokat tett/tettek
azért, hogy megindulhasson a békés reintegráció után a magyar oktatás,
kezdeményezése, lobbizása, utánajárása nélkül nem jöhetett volna létre az
eszéki magyar iskolaközpont. A hitélet, az anyanyelven folyó vallásgyakorlás
lehetőségének a megteremtése terén is elévülhetetlenek az érdemei. Elsőként
a Kárpát-medencében a HMDK vezetői hívták fel a figyelmet arra, hogy a
hitélet és az oktatás mellett a gazdasági érvényesülés is meghatározó pillére
magyarságunk megmaradásának, függetlenül attól, hogy hol kerültek
kisebbségbe.
A közösségi érdekeket tartják/tartották szem előtt mindazok is, akik a
HMDK soraiból a kisebbségünket képviselik a megyékben, városokban és
járásokban.
A kemény és kitartó munkával számos olyan dolgot sikerült
kieszközölni, amelyeket ma már természetesnek veszünk. Így pl. a kétnyelvű
személyi

igazolvány

kérelmezését.

De

ugyanilyen,

egyébként

szélmalomharcnak tűnő csatákat vívtak a kétnyelvű táblákért is. Sokat tettek
a kengyiai magyarok ügyében is, hogy a Vajdaságban, a Horvátországtól egy
országhatárral is elválasztott területen, de mégis horvát állampolgárként élő
magyar embereknek megkönnyítsék az életét. Akiknek az orvosi ellátása vagy
a postához, a nyugdíjakhoz való hozzájutása is akadályokba ütközött
kezdetben. Az említetteken túl is számos ügyben sikerült magyarságunk jogait
érvényesíteni, de sok csatát kell még megvívni a jövőben is, ezért fontos, hogy
a járásokban (a legkisebb jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási
egység), a városokban magyar tanácstagok, elöljáró-helyettesek legyenek
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2016. április 24-én parlamenti, tartományi és önkormányzati választásokra
került sor Szerbiában,83 ez volt a 3. parlamenti választás az elmúlt 4 évben84.
Az országban ugyanakkor ez nem számít szokatlannak, hiszen a
többpártrendszer bevezetése óta 8 előrehozott választást tartottak85. Ez a tény
azt is jelezheti, hogy Szerbiában a politikai helyzet nem stabil. Jelenleg ez
azonban nem igaz, mivel a 2014-ben is toronymagas győztes, a Szerb Haladó
Párt kezdeményezte a parlament feloszlatását. Kritikusai szerint az újabb
választás nem szolgál másra, mint Aleksandar Vucic hatalmának
bebetonozására. Ellenben a kormányfő azzal érvel, hogy minderre szükség
volt, hiszen csak így lehet véghezvinni azokat a reformokat, amelyek az
ország EU-csatlakozásához szükségesek.86 A parlamenti választás mellett
tartományi és önkormányzati választásokra is sor került, elemzésemben
azonban csak az előbbivel foglalkozom. Munkámban a szerb politikai elit
mellett a vajdasági magyarság politikai életét is áttekintem.
Ezekután célszerű megnézni, hogy milyen eredményeket értek el a
pártok.

Választások
2016:
Mit
kínálnak
a
pártok
Szerbiának?
VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/valasztasiinterjuk2016/7/Valasztasok-2016-Mit-kinalnak-a-partokSzerbianak.html, letöltve: 2017.10.03.
84
Ternovácz István: Történelmi áttekintés 1990-2014: Vajdasági magyar pártok a szerbiai
választásokon, VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/6764/Tortenelmi-attekintes-19902014-Vajdasagi-magyar-partok-a-szerbiai-valasztasokon.html, letöltve: 2017.10.03.
85
Ternovácz im.
86
Markovics Annamária: Várhatóan ismét a Szerb Haladó Párt alakíthat kormányt, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6776/Varhatoan-ismet-a-Szerb-Halado-Part-alakithatkormanyt.html, letöltve: 2017.10.03.
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Ahogy már említettem a választások egyértelmű esélyese az
Aleksandar Vucic vezette Szerb Haladó Párt volt. Az elemzők azt várták, hogy
a politikai alakulat megismétli a 2 évvel ezelőtti eredményeket, vagyis akár
önállóan is tud kormányt alakítani87. A Faktor Plus közvéleménykutató szerint
akár megszerezheti a szavazatok 50,1%-át is88. Emellett a regnáló kormányfő
végzett az élen a politikusok népszerűségi listáján is. A megkérdezettek
szerint ő képviseli a legsikeresebben az európai szellemiséget és neki
köszönhető a jó orosz kapcsolat is. A választáson a párt kicsivel több, mint
48%-ot kapott, ami szinte megegyezik az előzetes várakozásokkal89. Vajon
hogyan lehetséges ez? Mi a siker titka?
Egyrészt az a tény, hogy a 2012-es kormányra kerülése után
egyértelműen elkötelezte magát az Európai Unió mellett, ugyanakkor az
Oroszországgal fennálló kapcsolatokat is meg akarta őrizni,90 ellenben a
NATO-csatlakozás kapcsán a katonai semlegességet hangsúlyozta. Ez pedig
népszerű a lakosság körében, mivel a délszláv háborút lezáró NATO
bombázások miatt nagyon magas a NATO elutasítottsága (74%), de az Uniót
a lakosság több mint 50%-a támogatja91. Ennek ellenére az ország 2006 óta
tagja a NATO Partnerség a békéért nevű programnak, s az elmúlt időszakban
úgy tűnik, hogy a kapcsolat egyre szorosabbá válik: egy szerb-NATO

87

Markovics im.
Faktor plus: Az SNS-t a polgárok alig 50 százaléka támogatja, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23659/Faktor-plus-Az-SNS-t-a-polgarok-alig-50-szazalekatamogatja.html, letöltve: 2017.10.03.
89
A haladók 49 százalék alatt, Magyar Szó online, http://www.magyarszo.com/hu/3036/kozelet_
politika/145297/A-haladók-49-százalék-alatt.htm, letöltve: 2017.10.06.
90
Választások 2016 im.
91
Közvélemény-kutatás: Szerbiában minden nyolcadik polgár már-már elviselhetetlen
körülmények között él, VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23545/Kozvelemenykutatas-Szerbiaban-minden-nyolcadik-polgar-mar-mar-elviselhetetlen-korulmenyek-kozottel.html, letöltve: 2017.10.03.
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megállapodás keretében a szervezet 10-15 tisztségviselője diplomáciai
mentességet fog élvezni. Ugyanezt viszont az oroszok nem élvezhetik92.
Másrészt a határozott Európa-pártisága mellett politikai és gazdasági
kapcsolatokat igyekezett erősíteni Németországgal. Ennek keretében a
migránsválság során egyértelműen Angela Merkel mellé állt, biztosította az
áthaladásukat az országon, valamint felszólalt az idegengyűlölet ellen 93.
Elérte, hogy 2002 óta először Hessen tartomány szerb miniszterelnököt
fogadott. Szerbia számára ez különösen fontos, mivel a gazdasági
együttműködés szempontjából egyik legfontosabb német tartományról van
szó94.
Emellett politikájának fontos részét képezi a koszovói kérdés
rendezése. Ez mind a mai napig fájó seb a szerb társadalom számára, éppen
ezért nem meglepő, hogy az ország a mai napig nem ismerte el egykori déli
tartománya elszakadását. Ugyanakkor a szerb EU- csatlakozás szempontjából
kulcskérdés a Koszovóval fennálló viszony rendezése. Kormányzása idején
ebben is sikerült előrelépni, hiszen 2013-ban megkötötték a brüsszeli
megállapodást. Ennek legfontosabb eleme a szerb községek közösségének
megalapítása.95 Ez lényegében egy autonómiaszerű/félautonóm jogkört
biztosít a szerb lakta területek számára. Azonban a koszovói jog fennhatósága

A DSS és a Dveri NATO-ellenes népszavazást követel, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23460/A-DSS-es-a-Dveri-NATO-ellenes-nepszavazastkovetel.html, letöltve: 2017.10.03.
93
Vucic: Az EU-ban önzés uralkodik, de Szerbia stratégiai útja európai, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23472/Vucic-Az-EU-ban-onzes-uralkodik--de-Szerbiastrategiai-utja-europai.html, letöltve: 2017.10.03.
94
Miklós
Hajnalka:
Szerbia
gazdasági
perspektívái,
Magyar
Szó
online,
http://www.magyarszo.com/hu/3005/gazdasag/143471/Szerbia-gazdasági-perspektívái.htm,
letöltve: 2017.10.03.
95
Három évvel a brüsszeli egyezmény után: Mi teljesült belőle és változott-e bármi is?,
VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23543/Harom-evvel-a-brusszeli-egyezmenyutan-Mi-teljesult-belole-es-valtozott-e-barmi-is.html, letöltve: 2017.10.03.
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alá rendeli Észak-Koszovót.96 Mindezt annak ellenére sikerült elérni, hogy az
ellenzék halálos fenyegetéseket küldött a belgrádi vezetők felé. Ennek
eredményeként pedig idén júniusban megkezdődhetnek a csatlakozási
tárgyalások Szerbiával.97 Azonban a koszovói szerbség mind a mai napig nem
élvezheti a megállapodás előnyeit, mert a Koszovói Alkotmánybíróság
kontrollja után sem hozták létre az entitást.98 Véleményem szerint a politikai
sikerek miatt szavaztak rá a választók, hiszen egyértelműen javította az ország
külföldi megítélését.
A politikai mellett gazdasági sikereket is fel tudott mutatni
kormányzása idejéből. Itt kiemelném, hogy a reformprogramok végrehajtása
után lezárta a kapcsolatot az IMF-fel.99 Ezt a hitelminősítők is jutalmazták: a
Moody’s Szerbia B1-es besorolását stabilról pozitívra javította100. Sikerült
41%-ról 33,7%-ra csökkentenie a fiatalok munkanélküliségi rátáját101.
Emellett infrastrukturális és ipari beruházásokra is sor került. 2 év alatt 90 km
új autóút került megépítésre,102 valamint az elkövetkező 2 évben 10 ezer
munkahely fog létesülni a piroti Tigar Tyres autógyárban.103
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Association/Community of Serb majority municipialities in Kosovo-general principles/main
elements, http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/150825_02_association-community-of-serbmajority-municipalities-in-kosovo-general-principles-main-elements_en.pdf, letöltve: 2017.10.03.
97
Szerbia EU integrációja: Három új fejezet megnyitása is lehetséges júniusban, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23493/Szerbia-EU-integracioja-Harom-uj-fejezetmegnyitasa-is-lehetseges-juniusban.html, letöltve: 2017.10.03.
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Három évvel a brüsszeli egyezmény után im.
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Szerbia rendezte egyik tartozását, Magyar Szó online, http://www.magyarszo.com
/hu/3023/kozelet/144511/Szerbia-rendezte-egyik-tartozását.htm, letöltve: 2017.10.03.
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Pozitívra javította Szerbia adósosztályzati kilátását a Moody’s, Magyar Szó online,
http://www.magyarszo.com/hu/3002/gazdasag/143176/Pozitívra-javította-Szerbiaadósosztályzati-kilátását-a-Moody’s.htm, letöltve: 2017.10.03.
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Udovicic: 7,3 százalékkal csökkent a fiatal munkanélküliek száma, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23546/Udovicic-7-3-szazalekkal-csokkent-a-fiatalmunkanelkuliek-szama.html, letöltve: 2017.10.03.
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Két év alatt 90 km autóút, Magyar Szó online, http://www.magyarszo.com/hu/3005/
gazdasag/143377/Két-év-alatt-90-kilométer-autóút.htm, letöltve: 2017.10.03.
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Fejlődik az autóipar, Magyar Szó online, http://www.magyarszo.com/hu/3000/gazdasag/
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Magyar szempontból fontosnak tartom kiemelni, hogy időszaka alatt
továbbfejlődtek a magyar-szerb kapcsolatok. Sor került a ’44-45-ös délvidéki
vérengzések elítélésére, valamint megszüntették 3 vajdasági falu (Zsablya,
Csurog, Mozsor) lakóinak kollektív bűnösségét is.104 Gazdasági vonalon
fontos eredmény a virágzó magyar-szerb gazdasági kapcsolatok is. Ennek
keretében fog megépülni kínai támogatással a Budapest-Belgrád gyorsvasút,
valamint ennek alapján nyílt arra is lehetőség, hogy a magyar kormány 50
milliárd forint értékben támogassa a vajdasági magyar vállalkozásokat.105
Azonban a Szerb Haladó Párt uralmát számos esetben bírálták a
kritikusok. Egyrészt egyesek szerint tekintélyelvű politikát folytat, igyekszik
a sajtót felügyelete alá vonni. Ezt igazolja az a tény, hogy az EBESZ szerint
az államhatalom igyekezett rávenni a közalkalmazottakat, hogy a Szerb
Haladó Pártra szavazzanak. Továbbá segélycsomagokkal befolyásolták a
választókat, a médiafelületekről kiszorították a többi pártot.106 Emellett
komoly problémát jelent továbbra is a nagymértékű elvándorlás. Ebben a
szerb kormánynak nem sikerült előrelépnie, sőt a megszorításokkal még
súlyosbította ezt. Ezt támasztja alá többek között az is, hogy Szerbiában a
legalacsonyabbak a bérek az egész régióban, s a bérfelzárkózás sem valósul
meg. Az évi 1-2%-os bérnövekedés nem elegendő ahhoz, hogy a bérek
utolérjék a fejlett országokét. Szomorú, hogy a jelenlegi dinamikával csak
2101-re lehetne elérni a szlovén bérszínvonalat.107 További gondot jelent,

Basity Gréta - Rizsányi Attila: Eltörölték Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakóinak kollektív
bűnösségét, VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17894/Eltoroltek-Csurog-Zsab
lya-es-Mozsor-magyar-lakoinak-kollektiv-bunosseget.html, letöltve: 2017.10.03.
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Virág Árpád: Szilárd talajon a gazdasági együttműködés, Magyar Szó online,
http://www.magyarszo.com/hu/3018/gazdasag/144187/Szilárd-talajon-a-gazdaságiegyüttműködés.htm, letöltve: 2017.10.03.
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Pesevszky Evelyn: Vucic uralja a médiateret, Magyar Szó online, http://www.magyarszo.com/
hu/3032/kozelet_politika/144987/Vučić-uralja-a-médiateret.htm, letöltve: 2017.10.03.
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hogy közel 700 ezer ember él segélyből és a családok negyedének nem kerül
mindennap hús az asztalára.108 Ennek alapján nem meglepő, hogy egy
felmérésben a válaszadók 41%-a szerint rossz irányba megy az ország.109
Ráadásul az elmúlt években a GDP is alig növekedett. Vucic 2012-es
hatalomra kerülése óta csak egyszer haladta meg a 2%-ot, ugyanakkor kétszer
volt recesszióban a gazdaság. Ez pedig ismét csak azt jelzi, hogy az ország
továbbra sem tud felzárkózni.110
Mindez igen komoly támadási felületet biztosított az ellenzéknek, akik
viszont ezzel szinte egyáltalán nem tudtak élni. Vucic szerint tevékenységük
abban merült ki, hogy személyét támadták.111
A Szerb Haladó Párt volt koalíciós társa, a Szocialista Párt végzett a
második helyen 11% körüli eredménnyel. A kampány idején olyan hírek is
elterjedtek, hogy esetleg ellenzéki szerepbe vonul, de már az eredmények
ismeretében rögtön késznek mutatkozott egy újabb koalíciós kormányzásra.112
Vezetője Ivica Dacic, az előző kormány külügyminisztere, aki szabadkai
beszédében ingyenes oktatással és egészségügyi ellátással kampányolt.
Eredményük némiképp elmarad a 2014-estől, de értékes pozíciókat
szerezhetnek az új kormányban.113

A családok negyedének nem kerül minden nap hús az asztalára, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6760/A-csaladok-negyedenek-nem-kerul-minden-nap-hus-azasztalara.html, letöltve: 2017.10.03.
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A szocialisták belépnének a kormányba, Magyar Szó online, http://www.magyarszo.com/hu/
3035/kozelet_politika/145288/A-szocialisták-belépnének-a-kormányba.htm, letöltve: 2017.10.03.
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Sándor Zoltán - Virág Árpád: A polgárok jólétét koordináló hatalomra van szükség, Magyar Szó
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A választások legnagyobb vesztese a Demokrata Párt volt, ami
mindössze alig több mint 6%-ot114 szerzett és elvesztette a Vajdaságot is.
Pedig egyáltalán nem erre számítottak. Úgy vélték, ha elegendő
választópolgár elmegy szavazni, akkor könnyen leválthatják a jelenlegi
kormányt. Igyekeztek a többi nemzeti közösség felé is nyitottak maradni,
hiszen szavazóbázisuk jelentős része a Vajdaságban van. Fő céljuk egy
igazságos Szerbia megteremtése volt, ahonnan nem vándorolnak el a fiatalok.
Ám mindez hiába volt: a 2012-es vereséget mind a mai napig nem tudta a párt
kiheverni.115
5%körüli eredményt ért el és éppen bejutott a Liberális Demokrata PártVajdasági Szociáldemokrata Liga- Szociáldemokrata pártkoalíció,116 melyen
a legnagyobb nevek kétségtelenül Boris Tadic, az LDP elnöke, korábbi
köztársasági elnök; illetve Nenad Canak, az LSV elnöke voltak. Mindketten
hangsúlyozták, hogy Vajdaság jelenlegi hatásköreit szélesíteni kell, le kell
fektetni a pénzügyi alapokat. Emellett Nenad Canak azt is hangsúlyozta, hogy
nem szabad külföldiek kezébe adni a vajdasági földeket, hiszen azok a
legtermékenyebbek Európában.117 Szerintem ez az eredmény Boris Tadic
számára lehangoló, hiszen nem is olyan régen még köztársasági elnök volt, s
meghatározó szerepet töltött be a szerb politikában. Mindez azt jelzi, hogy a
választók az elmúlt években elfordultak tőle. Kérdéses, hogy milyen politikai
jövője van. Közel 6%-ot ért el a Sasa Radulovic vezette „Elég volt”
mozgalom,118 mely a baloldalhoz köthető, de elutasítja a hagyományos
felállást.119

A haladók 49 százalék alatt, Magyar Szó online, http://www.magyarszo.com/hu/3036/kozelet_
politika/145297/A-haladók-49-százalék-alatt.htm, letöltve: 2017.10.03.
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Sándor Zoltán - Virág Árpád im.
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Az ellenzéki pártok közül a választások legnagyobb nyertesei
kétségtelenül a szélsőjobboldali pártok, a Szerb Radikális Párt, illetve a DSSDveri koalíciója. Az utóbbi időben még a parlamentben sem voltak benn, de
most igen jó eredményeket értek el: 8%, illetve 5%.120 Ez pedig lehetőséget
teremt nekik arra, hogy nézeteiket szélesebb körben elterjesszék, ugyanakkor
ahhoz nem szereztek elegendő mandátumot, hogy a kormányzásba érdemben
beleszóljanak. Sikerük számos tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a szerb
társadalomban mind a mai napig jelentős a Nyugat-ellenesség: az EUcsatlakozást közel 1/3-an, a NATO-csatlakozást pedig közel ¾-en utasítják
el.121 Emellett továbbra sem sikerült teljesen megoldani Koszovó kérdését: a
szerb társadalom jelentős része mind a mai napig Szerbia részeként tekint rá.
A szélsőséges erők térnyerését okozhatta továbbá a több mint 2 éve kirobbant
ukrán válság is. A Nyugat-Oroszország közötti kapcsolat megromlása miatt
sokak szerint Oroszország szélsőséges erőket támogat Európában, hogy ezzel
is gyengítse az európai egységet. Szerbia a hagyományos szerb-orosz
kapcsolatok miatt különösen ideális terep.122 Harmadrészt az előbb már
említett gazdasági problémák is a szélsőséges erők felé tolták az embereket.
Valamennyi formáció közös programja, hogy mindenáron meg kell
akadályozni Szerbia EU és esetleges NATO-csatlakozását. Mindezt Seselj, a
Szerb Radikális Párt vezetője így látja: „Az EU-t a NATO államai alkotják.
Ők bombáztak minket, majd elvették tőlünk Koszovót”.123 További közös

A haladók 49 százalék alatt, Magyar Szó online im.
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elemük, hogy Oroszországgal való kapcsolatok erősítését szorgalmazzák. A
DSS-Dveri koalíció ugyanakkor az EU-val is szeretne együttműködni.124
Választások előtti növekvő támogatottságukat az is jelezte, hogy több ezres (a
szervezők szerint 20 ezres) tüntetést tartottak a közelmúltban a NATO ellen
Belgrádban. Itt a tüntetők azonnali népszavazást követeltek a NATOcsatlakozás elvetéséről.125
Végezetül érdemes kitérnünk a vajdasági magyarság politikai
helyzetére is. Itt sokáig úgy tűnt, hogy 2 magyar lista indul a parlamenti
választásokon. A történelmi VMDK szétesése után egyeduralkodónak
számító VMSZ, s a vele szövetséges VMDP és MEP mellett a csak tavaly
alakult, a VMSZ-ből kivált Magyar Mozgalom, s a vele szövetséges VMDK
és a Horvátok Demokratikus Közössége. Az MM a VMSZ-ből kiábrándult
szavazókra akart építeni, illetve ki akarta használni, hogy sok vajdasági
magyar nem vagy szerb pártokra szavaz. Élesen bírálta a VMSZ-t, mivel a
Szerb Haladó Párttal kíván összeállni a választások után. Emlékeztetnek arra,
hogy Aleksandar Vucic korábban heves nacionalista és a szabad sajtó
ellensége volt a Milosevics rezsimben. Programjukban kiemelt hangsúlyt
helyeztek az elvándorlás kérdésére, a gazdasági helyzetre, illetve a
mezőgazdaság problémájára. A perszonális autonómia mellett kiállnak a
területi autonómia iránt is. A nemzeti tanácsokról szóló törvény javítgatása
helyett egy újat fogadnának el. Új politikai entitás révén helyzetük nem volt
könnyű.126

Választások 2016 im.
A DSS és a Dveri NATO-ellenes népszavazást követel, VajdaságMA,
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Ugyanakkor a VMSZ, mivel az elmúlt időszakban a Szerb Haladó Párt
koalíciójának tagjaként kormányon volt, hivatkozhatott az ígéretek mellett
konkrét eredményekre is. Egyrészt hozzájárultak a magyar-szerb államközi
kapcsolatok javulásához: szinte évente találkoznak magas rangú politikusok,
illetve közös gazdasági projektek megvalósítására is sor került. (BudapestBelgrád gyorsvasút) Ez a vajdasági magyarságnak rendkívül fontos, mert
ezzel egyrészt csökken az etnikumok közötti feszültség, másrészt javulhat a
magyarlakta területek gazdasági helyzete is. Ehhez kapcsolódik a párt által
elindított Prosperitati gazdaságfejlesztési program, melynek célja az
elvándorlás megállítás. Ez pedig a magyar kormány 50 milliárdos
Vajdaságnak nyújtott támogatási keretén nyugszik. Jelenleg már 1000
pályázat beérkezett. Emellett a párt komoly eredménynek tartja a részarányos
foglalkoztatás megvalósítását, illetve a kisebbségi akcióterv elfogadását. A
VMSZ jövőbeli tervei között szerepel a nemzeti tanácsokról szóló törvény
korrigálása, illetve a Vajdaság kapcsán a hatásköri, valamint a pénzelésről
szóló törvény elfogadása.127
Sajnálatos módon azonban a kampány nem a programok ütköztetéséről
szólt, hanem a botrányokról. Ehhez eleve adva volt a vajdasági magyar
politikai élet töredezettsége, illetve az MM létrejöttének módja. Ehhez jött
hozzá a Közigazgatási Bíróság döntése, melyben helybenhagyta a választási
bizottság döntését, vagyis az MM koalíciójának listája nem indulhatott el a
választásokon, mivel okirathamisítás és érvénytelen pecséttel történő
aláíráshitelesítés miatt 1611 aláírás érvénytelenítésre került.128 Ez pedig újabb
lavinát indított el a vajdasági magyar közéletben. Pásztor István szerint az MM
Toma Viktória: Pásztor István: Lehetőségeket is tudjunk teremteni az embereknek az itthon
maradáshoz! VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/valasztasiinterjuk2016/3/Pasztor-Istvan-Le
hetosegeket-is-tudjunk-teremteni-az-embereknek-az-itthon-maradashoz.html,letöltve: 2017.10.03.
128
Virág Árpád: Nem indulhat az MM és a VMDK listája köztársasági szinten, Magyar Szó online,
http://www.magyarszo.com/hu/3031/kozelet_politika/144929/Nem-indulhat-az-MM-és-a-VMDK
-listája-köztársasági-szinten.htm, letöltve: 2017.10.03.
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szégyent hozott a vajdasági magyarságra, mivel ilyen még sohasem történt az
elmúlt 25 évben. Szerinte az érintetteknek ki kell vonulniuk a közéletből.
Mindezt az MM lejáratási szándéknak tekintette, amivel meg akarják
gyengíteni a VMSZ konkurenciáját.129
Ezek az előjelek pedig úgy vélem, hogy komoly árnyat vethettek a
pártokra, így nem csoda, hogy a választásokon végül a VMSZ gyengébben
szerepelt: korábbi 6 mandátuma helyett most csak 4 lesz, ráadásul frakciót
sem tud alakítani a belgrádi parlamentben.130 Pásztor István értékelőjében
megállapította, hogy a vajdasági magyarság egységes maradt. A csökkenő
szavazatszámot az elvándorlással magyarázta: szerinte ma 12-15 ezer
magyarral kevesebb van, mint néhány éve.131 Mivel az MM listáját
érvénytelenítették, ezért köztársasági szinten nem tudjuk összehasonlítani a 2
alakulatot. Azonban rendelkezésünkre állnak a tartományi, valamint az
önkormányzati választások eredményei. A tartományi parlamentben a VMSZnek 6, míg az MM-nek 2 mandátuma lesz.132 Ennek alapján egyetértek
Korhecz Tamással, hogy az MM tényezővé vált a vajdasági magyar
politikában.133 A VMSZ fölénye továbbra is egyértelmű, tehát igazából nem
jött létre a 2 pólus.

Markovics Annamária: Pásztor István az MTI-nek: A VMDK választási listája szégyent hozott
a vajdasági magyar közösségre, VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/6771/PasztorIstvan-az-MTI-nek-A-VMDK-valasztasi-listaja-szegyent-hozott-a-vajdasagi-magyarkozossegre.html, letöltve: 2017.10.03.
130
83 százalékos feldolgozottság: négy parlamenti hely a VMSZ-nek, RTV, http://www.rtv.rs/hu/
választások-2016/83-százalékos-feldolgozottság-négy-parlamenti-hely-a-vmsz-nek_712762.html,
letöltve: 2017.10.03.
131
Pásztor István megköszönte a szavazók bizalmát, VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/
vajdasag/20055/Pasztor-Istvan-megkoszonte-a-szavazok-bizalmat.html, letöltve: 2017.10.03.
132
Forrás: http://www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs/docs/2016IzvestajUkupniRezultati.pdf, 2. o.
133
Basity Gréta: Korhecz: A Magyar Mozgalom igazolta létjogosultságát, VajdaságMA,
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20050/Korhecz-A-Magyar-Mozgalom-igazolta-letjogosultsa
gat.html, letöltve: 2017.10.06.
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dr. Wágner Tamás Zoltán - Szerbiai parlamenti választások

Összességében véve elmondható, hogy tanulságos volt a 2016-os szerb
parlamenti választás. Rámutatott arra, hogy az emberek csak akkor hajlandóak
az ellenzékre szavazni, ha az valódi programmal áll elő. Itt azonban a
választók ezt nem érzékelték, csak az ideológiai harcokat, illetve a
személyeskedéseket. Így kitartottak korábbi pártjaik mellett, ez magyar és
szerb szinten egyaránt megfigyelhető. Másrészt az is nyilvánvalóvá vált, hogy
a polgárokat többé már nem lehet jelentősen befolyásolni a nagyszerb
nacionalizmussal: többségük az EU-ba vágyik, de az orosz kapcsolatokat sem
akarják leépíteni.
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Köszöntöm az Olvasót!
Megtisztelő a feladat, hogy – miután Ön is végiglapozta, olvasta a könyvet –
közösen méltassuk azt.
A kötet azokat az írásokat tartalmazza, melynek alapját a Magyarok
Jogvédelme a Kárpát-medencében címmel 2016 novemberében a Kisebbségi
Jogvédő Intézet által szervezett konferencián elhangzott előadások képezik.
Magam is részt vehettem a rendkívül színvonalas rendezvényen, mely a
kárpát-medencei magyarság jelenkori helyzetét és a közösségek védelmének
lehetőségét tekintette át. Csóti György igazgató úr nyitó előadásának már a
címe is jól jelzi a konferencia célját – annak áttekintését, hogy „ mit lehet, és
mit kell tenni az elszakított nemzetrészek megmentéséért az új évezred
második évtizedében?”
Nem csupán a kérdés felvetése, hanem a válaszok keresése is különös
aktualitással bír több okból is, például közösségeink demográfiai helyzete
szomorúan csökkenő tendenciát mutat, az autonómia kérdése nemhogy a
megoldás irányába, de még a felvetés közelébe sem kerülhetett a kétoldalú
kapcsolatokban, időről-időre napvilágra kerülnek szomszédaink részéről
olyan jogszűkítő, jogsértő lépések, melyek az emberi alapjogok gyakorlását
gátolják.
A

rendszerváltozás

több

mint

negyedszázad

előtti

időszaka

reményekkel töltötte el a Trianoni traumát megélő közösségeinket, hogy
helyzetük

a

történelmi

változással,

s

a

világ

egy

pólusúvá

„nagyszerűsödésével” az emberi jogok majd automatikusan kiszélesednek, és
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a közösségi jogok természetszerűen a helyükre kerülnek. Bizonyítják ezt azok
a

szándékok

is,

melyek

a

különböző

autonómia

törekvések

megfogalmazásának rögzítésében öltöttek testet Felvidéken, Székelyföldön,
Kárpátalján és a Vajdaságban.
Aztán a politikai, gazdasági, kulturális átállás időszaka a megoldás
kegyelmi pillanatát háttérbe szorítva néhány évre levette a kérdést a
napirendről.
Újabb lehetőséget kínált az Európai Uniós tagság, amikor a magyarság
nagy része a 2000-es évek elején a Kárpát-medencében európai polgárrá is
vált. Új reményt jelentett az uniós felvételi, amelyen minden felvételizőnek a
saját kisebbségekből is vizsgázni kellett, s a csatlakozás előrevetítette annak
az esélyét, hogy az unió közössége és szabályai támogatást nyújtanak a
kollektív érdekérvényesítésben. Következett azonban annak a felismerése,
hogy az Európai Unió nem hajlandó foglalkozni az őshonos közösségek
ügyeivel. Sőt, az utóbbi időben az autonómia felvetését nemzetbiztonsági
kockázatként értékeli, s vannak törekvések a bevándorlók és az őshonos
közösségek összemosására is.
Mindezek miatt azon is érdemes közösen elgondolni, hogy valóságban
átlépünk-e már a XXI. századba? Vagy az csak akkor következik el, amikor
az európai nemzetek szembe mernek nézni valós problémáikkal, s valóban
XXI. századi válaszokat tudnak adni a XX. századból még magunkkal cipelt
problémákra.
Addig, amíg a nyelvi jogok gyakorlatban teljes körűen nem
érvényesülnek, amíg egy közösség nem állhat saját zászlója alá, amíg a
közösségi jogok gyakorlása korlátozott, amíg a mások által gyakorolt
autonómia e tájon szitokszó, addig nem léptünk át a XXI. századba. Fontos,
hogy minden ország ráeszméljen, hogy a területükön élő kisebbségek
elismerése és támogatása alapvető értékeket képvisel a mai Európában.
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A kötet mindezekkel egyrészt példákat tár elénk a jogkorlátozás
változatos gyakorlatából, másrészt világos közösségi törekvéseket mutat be
jogvédők, politikusok, civil szervezetek közreműködésében, tolmácsolásában,
akik szorgos, elhivatott napi küzdelmei nélkül szegényebb lenne a nemzet.
Közeledve Trianon 100 éves évfordulójához ezen összefoglaló egy
hiteles tükör. Tükör, melybe az Európai Uniónak, szomszédjainknak is
érdemes – több mint egy - pillantást vetni, hogy számot vethessenek maguk is
saját lelkiismeretükkel.
Köszönet a Kisebbségi Jogvédő Intézet vezetőjének, Csóti Györgynek,
és munkatársainak a szervezésért, a résztvevőknek az értékes gondolatokért, s
Önnek, Kedves olvasó, hogy figyelmet szentelt a nemzet közös ügyeinek.

Dr. Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott
az Országgyűlés volt elnöke
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