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ELŐSZÓ
A világ különböző részein élő magyar közösségek megmaradásáért folytatott küzdelem sokrétű. A magyar kormány 2010 óta
minden korábbinál erőteljesebben támogatja ebben a küzdelemben az érintett közösségeket. A külhoni magyarság identitásának
megőrzése, Magyarországhoz való kötödésének megerősítése,
valamint anyagi gyarapodása mellett az anyaországi támogatások célja a jogvédelem is.
Fontos, hogy ha valaki bárhol a világban magyarsága miatt
hátrányos helyzetbe kerül, ne érezze magát egyedül, hanem tudja, hogy a magyar kormány ott áll mögötte, és kész segítséget
nyújtani. Ehhez persze kellenek az olyan szakemberek és intézetek, melyek a jogvédelem tudományos hátterét megalapozzák.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet nem csupán a jogérvényesítés terén
nyújt segítséget, hanem a megfelelő elméleti háttér biztosításával,
tudományos eszközökkel támogatja a kisebbségvédelem hatékonyságát.
Jelen kötet ezt a célt szolgálja: értékes és hasznos ismereteket
nyújt a külhoniak anyanyelvhasználati jogairól, magyar nyelven
való továbbtanulási lehetőségeiről, elkobzott javainak visszaszerzéséről, a vagyonvisszaszármaztatásról, valamint az állampolgársági kérdés jogi kereteiről. A külhoni magyarság megmaradásáért
és gyarapodásáért folytatott küzdelemhez erre a tudásra nagy
szükség van!
Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
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I. fejezet
A HATÁRON TÚLI MAGYAROK
JOGVÉDELMÉNEK
AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
1. Ambrus Nikoletta: Az ukrán nyelvpolitika fejlődése és átalakulása 1991-től napjainkig – különös
tekintettel a kárpátaljai magyarságra
2. Fiala-Butora János: Kettős állampolgárság Szlovákiában – a változás szele és a nemzetközi jogi
szempontok
3. Gyeney Laura: A szlovák állampolgársági szabályozás, az Európai Unió Bíróságának uniós polgárságra vonatkozó gyakorlata tükrében
4. Járai Zsigmond: A csángó közösség jelene és jövője
5. Tóth Mihály: Kisebbségi jogfosztás Ukrajnában és
a nemzetközi szervezetek reakciói
6. Vizi Balázs: A kisebbségi nyelvi jogok az oktatásban és az ENSZ kisebbségi különleges jelentéstevőjének ajánlásai
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Ambrus Nikoletta
AZ UKRÁN NYELVPOLITIKA FEJLŐDÉSE
ÉS ÁTALAKULÁSA 1991-TŐL NAPJAINKIG
– KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁGRA
1. Bevezető
A kárpátaljai magyarság, valamint az Ukrajna területén élő kisebbségeknek az elmúlt években számos nehézséggel kellett
szembenézniük. E tekintetben elegendő gondolnunk az ország
keleti területén dúló háborús konfliktusra, a gazdasági nehézségekre, a kivándorlás okozta problémákra, valamint az előző
évek kormányainak kisebbségellenes magatartására. Előrelépés a kisebbségi jogérvényesítés terén nem, vagy csak alig észrevehetően történt, holott számos ajánlás, felhívás és nemzetközi dokumentum rögzítette a kisebbségek problémáit, valamint
az ezekre alkalmazható megoldási lehetőségeket az ukrán vezetőség számára. Az elmúlt évek politikáját inkább jellemezte
a figyelmen kívül hagyás, a jogcsorbítás és az alkotmányellenes
jogalkotás. Fontos mindezen problémák feltárása és értelmezése, hiszen egy aktuális, kisebbségpolitikai szempontból releváns helyzetről van szó. Mindez nemzetközi jogilag és európai
uniós viszonylatban is számos olyan kérdést vet fel, amelyre
még nincs megfelelő gyakorlati megoldás kialakítva.
Tanulmányom célja feltárni azokat a problémákat, akadályokat, amelyek a kárpátaljai magyarság számára megnehezítik
a nyelvhasználati lehetőségeket az oktatásban, az ukrán közigazgatásban és a mindennapi életben. Figyelembe véve az
immár közel 30 éves, független ukrán állami keretek meglétét,
valamint az elmúlt években többször is hangsúlyozott nyugati
orientációs törekvéseket, kiemelten fontos lenne, hogy a kisebb11
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ségek ügye és jogaik biztosítása megfelelően történhessen meg.
Jelen írásban három nagy korszakra bontva fogom bemutatni
az ukrán nyelvpolitika átalakulását:
– Először 1991-től a függetlenedés első lépéseitől, a 2004-es narancsos forradalomig mutatom be az akkor aktuális helyzetet.
– Ezután rátérek a 2005-től 2014-ig tartó időszakra, amely a keleti válság kibontakozásával záródik.
– Végezetül, a 2014-től napjainkig tartó idősávot részletezem, valamint az azóta történt változásokat, aktualitásokat írom le.
A politikai helyzet ismertetése mellett minden fejezetben kitérek
az akkori kisebbségi helyzetre is, valamint foglalkozom a kárpátaljai magyarság lehetőségeivel. Ezen kívül ismertetem azokat
a vállalásokat, amelyeket Ukrajna kisebbségvédelem terén az
adott időszakban tett (nemzetközi dokumentumok, törvények).
Tekintve, hogy a kisebbségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
megfelelő minőségű végrehajtást is kívánnak, azért, hogy a jogalanyok tekintetében ellássák funkciójukat, így a tanulmány harmadik részében egy, a korábbi kutatásaimhoz készült kérdőíves
felmérés eredményeit is szemléltetni fogom, amely alapján megállapíthatóak a közigazgatásban felmerülő, aktuális, gyakorlati,
nyelvhasználati problémák és hiányosságok. Ezen kívül több
korábbi kisebbségpolitikával és kisebbségkutatással foglalkozó
szakember tanulmányát, írását is felhasználom a saját érveim
alátámasztásához, végezetül pedig a konklúziókat tartalmazó
lezáró részben foglalom össze a legfontosabb észrevételeket és
változásokat.
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2. A függetlenség kihirdetésétől
a narancsos forradalomig (1991-2004)
2.1 Nemzetközi kontextus
A Szovjetunió utolsó éveiben az akkori politikai helyzet gyökeres
változásokon ment át rövid időn belül. Nem volt ez alól kivétel
Ukrajna sem, hiszen mint minden más szovjet tagállam, itt is elindult egyfajta függetlenedési és nacionalista mozgalom az 1980-as
években. A szovjet vezetés is kezdte belátni a helyzet jelentőségét,
főként, hogy néhány év alatt többször is pártfőtitkár csere zajlott
le.1 1990-ben aztán elindult a függetlenedési folyamat, melynek
első részese maga Oroszország volt, aki 1990. június 12-én nyújtotta be szuverenitási deklarációját, majd ezt követően sorra követte példáját a többi állam is. Ukrajna, Észtország, Lettország
és Litvánia július 16-án nyújtották be igényüket a szuverenitásra.
A függetlenedés azonban nem ment egyszerűen, hiszen 1991.
március 27-én népszavazást is tartottak a Szovjetunió fenntartásáról, mely például Ukrajnában eléggé sajátos eredménnyel zárult.
A népszavazás során az ukrán lakosság kinyilvánította véleményét
a Szovjetunióhoz való tartozás, illetve az Unió fenntartása mellett,
viszont az ukrán szuverenitásra is igent mondott. A helyzetből
adódó problémákat a szovjet vezetés is érzékelte, így fontosnak
érezték az egység megtartásához a változást, valamint változtatást.
Ennek eredményeként Borisz Jelcin lett az Orosz Föderáció elnöke, valamint Gorbacsov 1991 nyarán bejelentette, hogy Oroszország, Üzbegisztán és Kazahsztán egy új szövetségi viszonyba fog
egymással lépni. A puccs, valamint Borisz Jelcin reakciója, amely
alkotmányellenesnek minősítette azt, egyértelműen jelezte, hogy
ennek a korszaknak és egyben a Szovjetuniónak is vége.2
1 Leonyid Brezsnyev 1982-es halála után rövid ideig Jurij Andropov, majd
még rövidebb időtartamban Konsztantyin Csernyenko, végül pedig Mihail
Gorbacsov vezette a Szovjetuniót.
2 Fedinec Csilla-Halász Iván-Tóth Mihály: A független Ukrajna. Államépítés, alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek. Budapest: Kalligram kiadó, 2016. 31-42.
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Ukrajna ténylegesen 1991. augusztus 24-én hirdette ki függetlenségét. December 1-én egy megerősítő népszavazást is
tartottak, melyben elfogadták a Függetlenségi Nyilatkozatot is.
Ezután kezdődhettek azok a diplomáciai lépések, melyek során Ukrajna, mint független állam új nemzetközi kapcsolatokat
alakíthatott ki a szomszédos és más európai országok között.
Ezen lépések döntőek voltak és a jelenlegi politikai helyzetet is
meghatározzák.3
Ilyen jelentőségűnek tekinthető például, hogy Magyarország
az elsők között ismerte el a független Ukrajnát. A magyar kormány célja ezzel a gesztussal nem csupán diplomáciai szempontból volt fontos, hanem már ezzel is kinyilvánított egyfajta
tevőleges magatartást az ország területén élő magyarság irányába.4 Ennek példája volt az a jószomszédi megállapodás
is, amelyet már 1991 decemberében írtak alá a felek és 1993ban lépett hatályba.5 A szerződésben kijelentette mindkét fél
többek között, hogy egymással szemben területi követeléseik
nincsenek (2. cikk, 3. bekezdés), gazdasági céljaikat előnyös bilaterális egyezményeken keresztül igyekeznek elérni (10. cikk,
1. bekezdés), ösztönzik a másik fél nyelvének tanulását (15. cikk,
2. bekezdés), valamint, hogy kölcsönös védelemben részesítik a
nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, vallási és nyelvi identitását és ehhez minden szükséges feltételt meg is teremtenek
(17. cikk, 1. bekezdés).6

3 Independent Ukraine. Encyclopaedia Britannica. Letöltés helye: www.britannica.com. Letöltés ideje: 2020.03.23.
4 Bár a tevőleges magatartásra irányuló gondolat, valamint a felelősségviselés
a külhoni magyarokért csak 2011-től lett az új Alaptörvény része (Magyarország Alaptörvénye, D. cikk), mégis a ‘90-es években is született olyan megállapodás a két ország között, mely ezt igyekezett elmélyíteni.
5 Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar
Köztársaság és Ukrajna között. Link: http://www.regione.taa.it/biblioteca/
normativa/bilaterali/Ungheria%20Ucraina2.pdf. Letöltés ideje: 2019.05.11.
6 U.o.
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Az 1991-től induló évtized tehát számos feladatot bízott a
független Ukrajnára, aki ezeket igyekezett is megfelelő módon
kezelni. A kisebbségek helyzete nem sokat változott még ekkor
a korábbi, szovjet politikai berendezkedéshez képest, jóllehet
számos olyan nemzetközi dokumentum, amely a kisebbségek
számára jogokat biztosít már ekkor hatályban volt. Mivel még
1945-ben csatlakozott az ENSZ-hez, így az ukrajnai területek
relációjában is hatállyal bírtak az ENSZ egyetemes emberi jogi
dokumentumai, melyek sok szempontból a kisebbségek védelme tekintetében is hivatkozási alapot jelentettek.7 Ezek különös
tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, annak is 27. cikkére, mely a kisebbségi nyelv és kultúra gyakorlásának védelmére vonatkozó általános kötelezettséget tartalmaz.8
Ezt egészítette ki az ENSZ Közgyűlése által 1992-ben elfogadott 47/135. számú határozatát („Nyilatkozat a nemzeti vagy
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól”),
mely célzottan a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szól,
beleértve a jelen írás által tárgyalt nyelvi és nyelvhasználati jogokat is.9
1995-ben három jelentős nemzetközi dokumentumot is aláírt Ukrajna, mely a kisebbségek szempontjából mérvadó lehet.
7 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948); Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya (1976.01.03-tól hatályos); Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről
(1962.05.22-től hatályos); Nemzetközi Egyezmény a faji megkülönböztetés
valamennyi formájának kiküszöböléséről (két felülvizsgálatot követően
2002-óta ismét hatályos).
8 Az Egyezségokmány, melyet szovjet-ukrán relációban 1968-ban írtak alá,
1973-ban ratifikáltak, majd 1976. március 23-tól hatályos. Szövege magyarul
megtekinthető itt (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97600008.tvr), valamint ukrán nyelven itt (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043).
Letöltés ideje: 2019.10.02.
9 ENSZ 47/135.számú határozat: I. cikk, 1-2; II. cikk 1; III. cikk, 2; IV. cikk, 3; V.
cikk, 1. pontjai vonatkoznak a kisebbségekre.
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A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt
1995. február 1-én írta alá, majd 1997. december 9-én ratifikálta
és 1998. május 1-je óta van hatályban.10 Ezt követte az Emberi
Jogok Európai Egyezménye, melyet 1995. november 9-én írtak
alá, majd 1997. szeptember 11-én ratifikálták.11 Az Egyezménye
több rendelkezése is releváns a kisebbségi nyelvi jogok tekintetében (kiemelten a véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos 10. cikk), akárcsak annak kiegészítő jegyzőkönyvei így
például a Rómában, 2000. november 4-én elfogadott tizenkettedik jegyzőkönyv, melynek első cikke rendelkezik a megkülönböztetés általános tilalmáról, beleértve a nyelvi alapú diszkriminációt is.
A két egyezményen kívül Ukrajna 1995-ben elfogadta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993). számú
ajánlását is,12 mely egy kiegészítő jegyzőkönyvként funkcionált
volna az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, amennyiben
a Miniszteri Bizottság is elfogadta volna azt, ennek híján ez egy
kiegészítő jegyzőkönyvre vonatkozó ajánlás maradt. Az ajánlás
részletesen meghatározza, hogy ki tekinthető nemzeti kisebbséghez tartozó személynek (I. fejezet, 1. cikk), valamint azon jogokat,
melyeket a kisebbségek számára biztosítani kellene (II. fejezet, 3.,
4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. cikkek).
1996-ban nemcsak az új alkotmányt fogadta el Ukrajna, hanem a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját

10 Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről. Az ukrán nyelvű fordítást lásd itt: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055. Letöltés
ideje: 2019.09.16.
11 Emberi Jogok Európai Egyezménye: (https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf), valamint magyarul (https://www.echr.coe.
int/Documents/Convention_HUN.pdf). Letöltés ideje: 2019.09.16.
12 Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993). számú ajánlása (https://epa.oszk.hu/02100/02169/00001/m950116.html), valamint itt ukrán
nyelven (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_589). Letöltés ideje:
2019.09.16.
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is aláírta. A Charta célja egyértelműen a kisebbségben élők
nyelveinek a védelme, valamint a nyelvhasználatuk elősegítése az adott többségi állam területén.13 A Charta ratifikációjához
1999-ben fogadták el az 1350-XIV. számú törvényt, melyben
többek között részletezik azon kisebbségi nyelveket is, amelyekre alkalmazhatóak a Charta III. részében foglalt vállalások,
valamint, mindazon vállalásokra is hivatkoznak, amelyeket a
Charta elfogadásával be kívánnak építeni a kisebbségi politikájukba.14 A törvény szerint a következő nyelvekre alkalmazhatóak a III. részben rögzített vállalások: orosz, belarusz, zsidó,
moldovai, román, krími-tatár, bolgár, lengyel, magyar, görög,
német, gagauz és szlovák. A törvény továbbá meghatározza azt
is, hogy az egyes nyelvi csoportokat milyen jogok illetik meg.
Összesen három fokozatot részletez, így különböző vállalások
érvényesek az egyes közigazgatási egységekben. A három fokozat a következő módon értelmezhető:
– Ahol az adott kisebbségi közösség aránya meghaladja a 20%-ot.
– Ahol az arány 10-20% közötti.
– Ahol a kisebbségek aránya jelentős, mégsem éri el számuk
a 10%-ot.15
Az említett törvényt 2000. júliusában alkotmányellenesnek minősítették és felfüggesztették. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,
hogy az ukrán Alkotmánnyal ellentétes, ezért hatályon kívül helyezték, többek között az aláírás módjára, elfogadásra és kihirdetésre vonatkozó eljárásra hivatkozva, valamint fordítási hibák
13 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája http://epa.oszk.
hu/00000/00036/00012/pdf/09.pdf. Letöltés ideje: 2019.05.05.
14 Ukrajna 1999. évi 1350-XIV. számú törvénye a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikációjáról. Link: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1350-14. Letöltés ideje: 2020.02.20.
15 Ukrajna 1999. évi 1350-XIV.számú törvénye a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájának ratifikációjáról 2.1, 2.2, 2.3. pontok.
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miatt.16 Az orosz média időközben erőteljes kampányt folytatott
annak érdekében, hogy Ukrajna újra ratifikálja a szerződést, 2002ben pedig maga Genagyij Szeloznyov, az orosz állami duma elnöke szólította fel Ukrajnát a nemzetközi szerződés ratifikálására.17
Újabb törvényt a Charta ratifikálásához csak 2003-ban fogadtak
el, N 802-IV. számon.18 Változás az előző törvényhez képest, hogy
itt a kisebbségi jogok szűkebb köre van meghatározva a felsorolt
nyelvek használói számára, kevesebb vállalást alkalmazna az előzőhöz képest, valamint, nincs meghatározva, hogy hány százalékos arányt kell elérniük a kisebbségi csoportoknak adott közigazgatási egységen belül a vállalások alkalmazásához. Ezzel együtt a
törvényhozó egy rést hagyott az alkalmazhatóságon, mivel nincs
számszerűen meghatározva, hogy hol kell pontosan alkalmazni a
Chartában foglaltakat, így a gyakorlatban is hivatkozhatnak erre.
A meghatározott nyelvek listája szintén számos nyitott kérdést
hagy maga után, hiszen teljesen különböző nyelvekről van szó,
ráadásul nem mindegyik szorulna védelemre (például az orosz
nyelv), valamint nem mindegyik esetében megfelelő a megnevezés sem (zsidó nyelv például nincsen, héber vagy jiddis lehetne,
de itt nem így van megnevezve).19
A Charta aláírásával Ukrajna teljes egészében vállalja az I.
(Általános rendelkezések, meghatározások), II. (Célok és elvek),
IV. (A Charta végrehajtása), és V. (Záró rendelkezések) részek alkalmazását, mely alól kivételt képez a II. rész, 7. cikkének 5. pontja
(ez a pont a területhez nem köthető nyelvekre való kiterjesztésére
16 Az Alkotmánybíróság döntése itt érhető el: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v009p710-00. Letöltés ideje: 2018.05.12.
17 Fejes László: Ukrajna: nyelvek veszélyben. Nyelv és Tudomány, 2010. 12. 14.
Letöltés helye: www.nyest.hu. Letöltés ideje: 2020.03.23.
18 Ukrajna 2003.évi No.802-IV. számú törvénye Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájának ratifikációjáról. Link: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/802-15. Letöltés ideje: 2020.02.20.
19 Beregszászi Anikó-Csernicskó István: „A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája - ukrajnai módra”. In: Kisebbségkutatás, 16. évfolyam,
2007. évi, 2.szám, Budapest: Lucidus kiadó, 252-253.
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vonatkozik). A III. részben részleges vállalásokat tesz. A III. rész
8.cikkében, ahol az oktatásügy kerül részletezése, Ukrajna azt vállalja, hogy az anyanyelvi oktatást az oktatási folyamat különböző
szintjein azok számára teszi lehetővé, akiknek a családja ezt külön
kívánja, valamint, ha ehhez megfelelő létszám van. A felsőoktatási képzések esetében bátorítják és/vagy engedélyezik a regionális
vagy kisebbségi nyelveken folyó oktatást, vagy megteremtik a feltételeket, hogy ezen nyelveket, mint egyetemi vagy felsőoktatási
tárgyat tanulhassák.20
A 9. cikk, igazságszolgáltatásról szóló fejezetében Ukrajna
vállalja a 2. pont a) részét, miszerint: „nem minősítik érvénytelennek az államban készült jogi okmányokat pusztán azon az alapon,
hogy egy regionális vagy kisebbségi nyelven íródtak”.21 A közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek nyelvhasználati lehetőségeit taglaló 10. cikkben Ukrajna a 2. pont a) részét vállalja,
mely alapján: „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 regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a regionális vagy helyi közigazgatásban”.22 Az
előző törvényhez képest az új norma itt már szűkebben veszi
a vállalást, ott ugyanis a kérelmeket is lehetőség lett volna többek között kisebbségi nyelven benyújtani, a kisebbségi lakosság
által 20%-ban lakott területeken, illetve a tisztviselők is a polgári érintkezés során ezt a nyelvet használhatták volna.23
A Charta 11. cikkében foglalt tömegtájékoztatási eszközökre
vonatkozó vállalások közül Ukrajna több pontot is elfogadott.
Ilyen többek között, hogy „megfelelő intézkedéseket tesz annak
érdekében, hogy a műsorszórók regionális vagy kisebbségi nyelveken
20 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, III. rész, 8.cikk, e)
ii-iii. pont.
21 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, III. rész, 9.cikk, 2.a)
22 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, III. rész, 10.cikk, 2.a)
23 Beregszászi-Csernicskó 2007 i.m., 254-255.
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készült műsorokat is programjukba iktassanak” (1. pont, a), iii),
továbbá, „bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi
nyelven készült rádióműsorok rendszeres sugárzását” (1. pont, b),ii),
valamint, „bátorítják és/vagy megkönnyítik legalább egy, regionális
vagy kisebbségi nyelveket használó sajtóorgánum létesítést és/vagy
fenntartását” (1. pont, e), i).24
Míg a 12. pont (Kulturális tevékenység és kulturális létesítmények) számos pontja vállalásra került, addig a 13. pontban (Gazdasági és társadalmi élet) csupán két vállalás lett rögzítve Ukrajna
részéről. E szerint: „a Felek az ország egészére nézve vállalják, hogy
megtiltják, hogy a vállalatok belső szabályzataiba és a magánokiratokba, legalábbis amelyek az azonos nyelvet beszélők között jöttek létre,
a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát kizáró vagy korlátozó Cikkek kerüljenek” (1. pont, b), valamint, „fellépnek az olyan
gyakorlattal szemben, amely elbátortalanít a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a gazdasági vagy társadalmi tevékenységek keretei között történő használatától” (1. pont, c).25 A Charta 14. cikkét, mely
a határokon túli cserekapcsolatokra vonatkozik Ukrajna teljes
egészében vállalta.
A Charta ratifikálása tehát 2003 májusában, míg hatályba lépése csak 2006. január 1-vel történt meg.26 Bár számos politikai
és társadalmi vitát szültek a ratifikációt megelőző jogalkotási
nehézségek, összességében egy olyan nemzetközi dokumentum lépett hatályba, amely kellően képes védeni és biztosítani
a kisebbségi nyelvhasználatot, amennyiben az adott állam is
felelősségteljesen viseltetik a kisebbségei iránt.
Bár a Keretegyezmény és a Nyelvi Charta soft law jellegéből
adódóan szankciókat nem határoz meg az esetleges normaszegésre, mégis jogosan vélhetjük úgy, hogy ha egy állam egy ilyen
24 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, 11.cikk
25 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 13.cikk 1.pont b-c.
26 A Legfelsőbb Tanács nyilvántartása a Charta ratifikálásról és hatályba helyezéséről: (https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_014). Letöltés ideje: 2020.02.20.
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jelentőségű dokumentumot nemzetközi szinten elismer, akkor
annak maradéktalan végrehajtására is törekedni fog. Ellenkező
esetben megkérdőjelezhetőek az állami vezetőség szándékainak jóhiszeműsége, valamint az ország területén élő lakosság
(és itt különösen a kisebbségek) jogainak védelme és tiszteletben tartása.
A nemzetközi dokumentumok áttekintése után most vizsgáljuk meg, hogy milyen törvényi háttérrel rendelkezett ezen időszakban az ukrán kisebbségvédelem.
2.2 Ukrajna belső joga
A már független Ukrajna jelenleg is hatályos alkotmányát 1996ban helyezték hatályba. Az alkotmány összesen négy cikkelyben foglalkozik az ország területén élő kisebbségek jogaival
(10., 24., 53., 92. cikkelyek), valamint egy cikkelyben a nyelvi fejlődések lehetőségeit is külön tárgyalja (11. cikkely).27 A kisebbségi jogok tekintetében az alkotmányban rögzítik a kisebbségi
nyelvhasználat szabad fejlődését, használatát és védelmét (10.
cikkely), továbbá tiltja a bárminemű megkülönböztetéseket, beleértve az etnikai vagy nyelvi különbségtételt is (24. cikkely),
ezenkívül biztosítja a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelven való tanulás jogát (53. cikkely), végezetül hivatkozik
arra, hogy a jogokat Ukrajna törvényei határozzák meg (92.
cikkely). A nyelvhasználati kérdésekről még egy alkotmányos
cikkben rendelkezik: biztosítja a nemzeti kisebbségek számára
a nyelvi fejlődést (11. cikkely).

27 Ukrajna Alkotmánya az alábbi linken érhető el ukrán nyelven: (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80). Letöltés ideje: 2019.05.02.
Az alábbi linken a kiemelt cikkelyek olvashatóak magyar nyelven (http://
adattar.adatbank.transindex.ro/Ukrajna/Ukran_alkotmany_hu.htm). Letöltés ideje: 2019.05.02.
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Az alkotmány 92 (3) cikkelye tartalmaz hivatkozást az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek jogállásának törvényi szabályozására. A kisebbségekre és a nyelvhasználatra az alábbi
törvények kerültek elfogadásra az adott időszak alatt: Ukrajna
törvénye az Ukrán Köztársaság nyelveiről (1989, nem hatályos,
ezt váltotta fel a 2012-es,28 majd a 2019-es nyelvtörvény),29 Ukrajna nemzetiségi jogainak nyilatkozata (1991),30 valamint, Ukrajna törvénye a nemzetiségi kisebbségekről (1992).31 A felsoroltak
közül az utóbbi még érvényben lévő törvény (bár 2012-ben felülvizsgálták és módosításokat is hajtottak végre benne) tartalmaz pontos rendelkezéseket a kisebbségi jogokról. Nevezetesen,
egyenlő politikai, gazdasági és szociális jogokat biztosít az ország
minden állampolgárának (1. cikkely), meghatározza a nemzeti kisebbséghez tartozás fogalmát (3. cikkely), garantálja a kisebbségek
számára a nemzeti-kulturális autonómiához való jogot (6. cikkely),
valamint, hogy az állam elősegíti a nemzetközi együttműködés
fejlesztését a nemzeti kisebbségek jogainak és érdekeinek biztosítása, illetve védelme terén (17. cikkely), továbbá tiltja és törvén�nyel bünteti a polgárok jogainak és szabadságjogainak bármilyen
nemzetiségi alapon történő közvetlen vagy közvetett korlátozását (18. cikkely).32

28 Ukrajna 1989. évi 8312-XI. számú törvénye az Ukrán Köztársaság nyelveiről (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8312-11). Letöltés ideje:
2019.05.02.
29 Ukrajna 2019. évi 2704-VIII. számú törvénye az ukrán nyelv állami nyelvként való működésének biztosításáról. https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2704-19 Letöltés ideje: 2020.02.20.
30 Ukrajna Nemzetiségi Jogainak Nyilatkozata (http://adattar.adatbank.
transindex.ro/Ukrajna/Ukran_nemzetisegi_jogok_nyilatkozata_hu.htm).
Letöltés ideje: 2019.05.02
31 Ukrajna 1992. évi 2494-XII. számú törvénye a nemzetiségi kisebbségekről
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12). Letöltés ideje: 2019.05.02.
Magyar nyelvű változat (http://adattar.adatbank.transindex.ro/Ukrajna/
Ukran_kistorv_1992hu.htm). Letöltés ideje: 2019.05.02.
32 Ukrajna 1992. évi 2494-XII. számú törvénye a nemzetiségi kisebbségekről
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A felsoroltak alapján tehát látható, hogy a kisebbségi jogok
szabályozása mind nemzetközi, mind nemzeti szinten megtörtént. A belpolitikai viszontagságok miatt azonban egyfajta
lassulás állt be ezen a téren 1997-től. Az új vezetés Leonyid
Kucsma vezetésével 1995-től minden igyekezetét az ország
„politikai szubkultúrájának” alapozására szentelte. Ennek egyik
példája volt az is, hogy 1995 tavaszán Kucsma, a parlamenti
eljárásokat figyelmen kívül hagyva, „aláírásos” szavazással fogadtatta el az államhatalomról és a helyi önkormányzatiságról
szóló törvényt.33 Ezen kívül nagy hangsúlyt helyeztek arra is,
hogy hatalmuk minél szilárdabb lábakon álljon. Ebből adódott
az is, hogy Leonyid Kucsma második elnöki ciklusának végén
egyfajta kompromisszumban változtatták meg a választási törvényt és az államelnöki hatalom korlátozását.34 Az alkotmánymódosító intézkedés egészen 2010-ig hatályban volt.
A nyelvpolitika helyzete során figyelembe kell venni az
adott időszak nemzetiségi iskoláinak helyzetét is. Az 1990-es
években a kisebbségi iskolákban jellemző volt az ún. internacionalista iskolák jelenléte, mely szerint az adott igazgatóság alatt két vagy akár három nyelven is folyt az oktatás.35
A tantervek orosz iskolai mintára készültek, mindössze annyi
változtatással, hogy ukrán nyelv és irodalom helyett magyar
nyelv és irodalmat tanulhattak a diákok. Ennek az oktatási típusnak a célja az asszimiláció, a többség nyelvén való egynyelvűség.36 A tannyelvi bontás szerint 1989-1999 között az alábbi táblázat adatai mutatják be a kisebbségi oktatás helyzetét.

33 Fedinec Csilla - Halász Iván - Tóth Mihály: A független Ukrajna. Államépítés,
Alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek. Budapest: Kalligram kiadó, 2016. 65.
34 U.o. 69.
35 Orosz Ildikó: Magyar nyelvű oktatás Kárpátalján. Forrás: http://mek.niif.
hu/01900/01946/html/oktint1.htm. Letöltés ideje: 2020.03.15.
36 U.o.
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1. táblázat: Kárpátaljai iskolái tannyelv szerinti bontásban (1989-1999)
1989- 1990- 1991- 1992- 1993- 1994- 1995- 1996- 1997- 19981990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ukrán

594

597

602

618

621

629

631

631

631

634

Orosz

40

40

39

38

34

32

32

30

28

18

Magyar

84

86

88

88

89

90

94

97

98

98

Román

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Szlovák

—

—

—

—

1

1

1

1

2

2

Forrás: Orosz Ildikó: Magyar nyelvű oktatás Kárpátalján. Online cikk 2.5 sz.
táblázata. Letöltés helye: www.mek.niif.hu

A táblázat adataiból is látható, hogy míg az adott időszak alatt
az ukrán nyelvű intézmények száma nőtt, addig az orosz iskolák száma egy erős csökkenésen ment keresztül, mely betudható
a függetlenedés utáni következményeknek. A magyar nyelvű iskolák száma növekedett, a román nem változott, míg a szlovák
nyelvű intézmények száma az évtized végére megduplázódott.
A kisebbségi nyelvpolitika a bemutatott időszak alatt tehát
számos nemzetközi és nemzeti szintű jogi garanciát biztosító
dokumentummal bővült, a kisebbségi jogok érvényesítése jó
irányt vett fel a függetlenedés után. Bár némely szerződés és
annak belpolitikai harmonizációja nem ment zökkenőmentesen (lásd: Charta), mégis a kisebbségek joggal feltételezhették
azt, hogy helyzetük stabilizált és kevésbé jogfosztó jellegű lesz.

3. A narancsos forradalomtól 2014-ig
3.1 A Juscsenko éra
Leonyid Kucsma után következő és a narancsos forradalommal is
párhuzamba állítható új államelnök, Viktor Juscsenko egy nyugati
orientációjú politikai irányt célzott meg a választási programjában
24
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is. Várható volt, hogy Oroszország irányába tett lépések is kellő
hangsúllyal fogják az elnökségét jellemezni, Ukrajna külpolitikai és gazdasági kiszolgáltatottsága miatt. Így várható volt, hogy
a kisebbségvédelem is egyfajta „arany középúton” fog haladni.
Ennek ellenére Viktor Juscsenko és pártja, valamint szimpatizánsai (a „narancsosok”) egy másfajta, egységesítőbb irányt választottak a nyelvpolitika területén is: „A narancsosok szerint el kell érni azt
az ideálisnak vélt állapotot, amikor az orosz csak egyike a számos kisebbségi nyelvnek, az ukrán ellenben egyetlen államnyelvként egyeduralkodóvá válik az államigazgatásban, jogalkotásban, sajtóban, politikai életben,
kultúrában, tudományban és oktatásban.”37 „Az egyetlen államnyelv
feltétele a fejlett európai állam létezésének. Két államnyelv bevezetése
Ukrajnában nem szolgálja a konszolidációt. Konszolidálni csak egyetlen valami mentén lehet.” – mondta Juscsenko.38 A leírtak alapján
is körvonalazódik az a kettős probléma, amely általában jellemzi Ukrajna bel- és külpolitikáját. Egyrészt a nyugati törekvéseket
helyezik előtérbe, mint az európai integráció kérdése, másrészt
nem tudnak szabadulni Oroszország „árnyékától”, ami folyamatosan jelen van az ország különböző helyzeteiben. Viktor Juscsenko szavaiból is érzékelhető, hogy egy másfajta demokráciát, egy
másfajta politikai irányt szeretett volna meghonosítani az országban, viszont figyelembe kellett volna vennie azt is, hogy az itt élő
számos kisebbség jogai ezáltal ne sérüljenek.39 Ráadásul az orosz
nyelvet semmiképp nem lehet összehasonlítani a többi kisebbségi
nyelvvel, mivel lényegesen nagyobb számban beszélik azt az ország területén. Két államnyelv bevezetése valóban nem lett volna
jó megoldás erre a helyzetre, viszont mérlegelni kellett volna az
37 Csernicskó István: A nyelvpolitika, mint a fegyveres konfliktus(egyik) ürügye Ukrajnában. Hungarológiai Közlemények, 2015/1. Novi Sad: University of
Novi Sad, Faculty of Philosophy, 3.
38 U.o., 3.
39 Viktor Juscsenko véleménye a nyugati politikához való kötődésről: https://
www.independent.co.uk/news/people/viktor-yushchenko-every-politician-in-ukraine-who-turns-to-the-west-is-in-danger-a6694311.html. Letöltés
ideje: 2019.11.02.
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orosz nyelv jelentőségét, valamint azt, hogy ez milyen társadalmi-politikai vitákat szülhet a következő évekre, évtizedekre nézve.
Ennek a politikai döntésnek az egyik eredménye volt az is, hogy
a narancsos forradalom után alig egy évvel az ukrán lakosság jelentős (20%-a) része már nem bízott meg az új ukrán államelnökben, Viktor Juscsenkoban.40 A nagyfokú bizalomvesztés főként
annak tudható be, hogy a lakosság nagy részének élethelyzete
pozitívan nem változott ez idő alatt, továbbá a „narancsos forradalom” nem azt az eredményt hozta meg sokak számára, amit
eredetileg szerettek volna, így inkább a régi rendszerhez való
visszatérést sürgették. A kezdeti demokratikus lépések elvesztek,
a továbbiakban azokat már csak kevesen támogatták.41
A kisebbségek számára szintén nem bizonyult előnyösnek az
új állami vezetés, mivel nem történt egyetlen olyan törekvés sem
ebben az időszakban, amely elősegítette volna érdekeik és jogaik
harmonizációját. Miután a kormány az orosz nyelv státuszának
javítását helyezte előtérbe a többi kisebbségi nyelvhez képest, így
a többi kisebbségi nyelv esetében nem történt pozitív elmozdulás.
Majd 2008-ban egy olyan változás lépett érvénybe, amely nem csak
a kisebbségek, de az ukrán lakosság fiataljainak életében is gyökeres
változást jelentett. Ivan Vakarcsuk, oktatási miniszter úgy nyilatkozott ekkor, hogy a nemzetiségi nyelvű iskolákban az államnyelv
oktatási szintje nem elégséges ahhoz, hogy az itt érettségit szerző
fiatalok a későbbiekben sikeresen felvételizhessenek a felsőoktatási
intézményekbe, valamint hiányos nyelvtudásuk akadályozza őket
a jövőbeni ukrán társadalmi integrációban.42 Ennek egyik megoldásaként vezették be az új, Külső Független Tesztelés nevet
40 Fedinec Csilla -Szereda Viktória (szerk): Ukrajna színeváltozása 1991-2008.
Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. In: Holohova - Panyina:„Az ukrán társadalom átalakulása. A gorbacsovi reformpolitikától a narancsos forradalomig. Budapest: Kalligram kiadó, 2009. 67.
41 U.o. 67.
42 Magukra bizonyították az éveken át tartó diszkriminációt: http://hodinkaintezet.uz.ua/magukra-bizonyitottak-az-eveken-at-tarto-diszkriminaciot/#_ftn2. Letöltés ideje: 2019.11.02.
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viselő érettségi rendszert (ukránul: Зовнішнього Незалежного
Оцінювання). Az új, Külső Független Tesztelés érettségi rendszer
értelmében:
– Külső tanintézményekben tehetnek érettségi vizsgát a diákok.
– Különböző tárgyakból (min. 3, max. 5 tárgyból).
– Kötelezően választott az ukrán nyelv és irodalom vizsga.
– Második kötelezően választott tárgy lehet Ukrajna történelme és/vagy matematika.
– Harmadik tárgyat már szabadon választhat a jövőbeni felvételihez előírtak közül.43
Az oktatási miniszter egy valós és jogos problémát vélt felfedezni a nemzetiségi nyelvű iskolák oktatási rendszerében. Az
ukrán nyelv valóban nehezen, hosszú ideig tartó folyamat
eredményeként sajátítható el, viszont ennek számos olyan oka
van, amelyre az új érettségi rendszer bevezetése nem nyújtott
megoldást. Elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy a kisebbségi tannyelvű iskolák részére miért nem készültek eddig olyan
módszertanok, amelyek elősegítik, hogy az államnyelvet a diákok minél gyorsabban és jobban elsajátíthassák. Másodsorban
figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az ukrán oktatási minisztérium nem bocsátott még ki olyan segédanyagot (szótár, nyelvkönyv, gyakorló könyv), amely szintén elősegítheti a nyelvtanulást. Az ukrán nyelvkönyvek nyelvtani szempontból közelítik
meg az oktatást, beszédcentrikus vagy társalgási részeket nem
tartalmaznak. Fontos lett volna egy konzultáció a kisebbségi
pedagógusokkal arról, hogy milyen változtatások szükségesek
ahhoz, hogy az államnyelv ismeretének és tudásának arányát
hogyan, milyen eszközökkel kellene és lehetne javítani. Ehelyett
azonban bevezetésre került egy olyan érettségi rendszer, amely
43 A Külső Független Tesztelés további követelményei, valamint az elérhető
pontszámok, információk itt érhetőek el ukrán nyelven: http://testportal.
gov.ua/,. Letöltés ideje: 2019.11.02.
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azonnal hátrányosabb helyzetből indítja azon diákokat, akik kisebbségi tannyelvű iskolákból kerülnek ki. Ugyanis az itt elért
pontszámok adják meg a felvételihez szükséges pontszámokat
is, így ezzel a lépéssel sikerült csökkenteni a sikeresen felvételiző
kisebbségi diákok számát is. Ennek elkerülése és a sikeres felkészülés érdekében például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola a felnőttképzési ágazaton kívül olyan nyelvi kurzusokat
is indított, amelyek figyelembe veszik a Külső Független Tesztelés során elvárt nyelvi kompetenciák ismeretét.44 Más tárgyakból,
mint matematika, fizika, kémia online felkészítő tanfolyamok indultak, melyek bár nem kisebbségi nyelven segítik a diákokat, de
segítséget nyújthatnak a felkészülés idején.45
Az Oktatási Minisztérium, látva és érzékelve az új rendszer
elleni közfelháborodást a kisebbségek részéről, úgy döntött,
hogy ennek hatékony kezelésére a teljes kisebbségi oktatást
meg kell reformálni. Ennek érdekében elfogadták „Az ukrán
nyelvnek a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásának javításával foglalkozó, az ukrán nyelv középiskolákban történő fejlesztését
célzó ágazati” programot a 2008-2011 közötti időszakra.46 Ebben
a tervezetben már egy olyan új kisebbségi tannyelvű rendszert
képzeltek el, amelyben a kisebbségi nyelveken működő iskolákat kéttannyelvű intézményekké tennék, így a fent részletezett Külső Független Tesztelési rendszerben elfogadott vizsga
tárgyakat a rendelet értelmében azonnal ukrán nyelven kellene
tanítani. Ezzel ismét egy olyan újabb és súlyosabb probléma elé
állították mind a kisebbségi iskolák vezetőit, mind a diákokat,
amely megoldására az ukrán Oktatási Minisztérium további
segítséget nem nyújtott. Hiszen, ha belegondolunk, az a diák,
44 A képzésekről és azok összetételéről bővebben itt: http://kmf.uz.ua/
hu/a-foiskola-egysegei/felnottkepzesi-kozpont/. Letöltés ideje: 2019.11.02.
45 Forrás: https://kop.at.ua/news/online_felkeszito_tanfolyamok_a_kulso_
fuggetlen_tesztelesre/2015-02-04-52. Letöltés ideje: 2019.11.02.
46 Az oktatási reform elérhető ukrán nyelven itt: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/953/. Letöltés ideje: 2019.11.02.

28

Ambrus Nikoletta: Az ukrán nyelvpolitika fejlődése és átalakulása

amelyik eddig minden tantárgyát magyar nyelven tanulta, képtelen lesz az addig megszerzett, elégségesnek nevezhető ukrán
nyelv tudásával olyan fizikai, kémiai vagy matematikai összefüggéseket ukrán nyelven megérteni, melyek addig magyar
nyelven is kihívást jelentettek számára.
Az oktatás mellett 2008-tól más változások is nehezítették a kisebbségek helyzetét. Ekkortól már csak az ukrán nyelven sugárzó
adók pályázhattak országos lefedettségű rádió-és tévécsatornák
üzemeltetésére, így a kisebbségi csatornák számára ez komoly
veszteséget jelentett.47 Ezen kívül a filmszínházakban is csak ukrán
nyelvű, ukrán szinkronnal ellátott, valamint ukránul feliratozott
filmeket mutathattak be és forgalmazhattak. Azon nyomtatott kiadványok importjára pedig, amelyek nem ukrán nyelven íródtak,
pótvámot vetettek ki, ezzel erősítve ukránosítási szándékaikat.48
A kisebbségi jogok tehát a Viktor Juscsenko által fémjelzett időszak alatt sem érvényesülhettek maradéktalanul. 2010-től aztán
ismét erős változás köszöntött be az ukrán belpolitikába, nevezetesen Viktor Janukovics nyerte meg az aktuális elnökválasztást.

3.2 Viktor Janukovics elnöklése
A korábbi elnök, Viktor Juscsenko, a fentebb már tárgyalt társadalmi bizalomvesztés, gazdasági visszaesés, valamint negatív
megítélésű reformok miatt nem lehetett esélyes ellenfele Janukovicsnak. Bár a leköszönő elnök továbbra is hangsúlyozta,
hogy Ukrajna helye az Európai Unióban, valamint a NATO-ban
van, a választók nagy része már nem neki, hanem Janukovicsnak
hitte el a kampányígéreteket. A másik kihívó, Julia Timosenko
volt, aki bár potenciális elnökjelöltként tűnt fel a kampány alatt,
mégsem tudta legyőzni kihívóját, nagyrészt azért, mert választói
cserben hagyták. Így amikor Viktor Janukovics elfoglalhatta az
47 Fedinec-Halász-Tóth 2016 i.m., 211.
48 U.o. 211.
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elnöki tisztségét, Julia Timosenko ellen az Alkotmánybíróság
vizsgálati eljárást kezdeményezett, melynek során hivatali visszaélés vádjával hét év szabadságvesztésre ítélték.49
A kiszabott büntetést a lehető legnagyobb médiafigyelem
mellett töltötte (éhségsztrájkot tartott, gyógykezelésen vett részt
stb.), így ez nem könnyítette meg az ukrán külpolitikai célok
elérését. Az Európai Unió többször is kifejezte ellenérzéseit az
ügy kapcsán, így a társulási szerződés aláírása továbbra is elhúzódott, valamint emiatt halasztották el a 2012-es közép-európai
államfők jaltai csúcstalálkozóját is.50 Viktor Janukovics hivatalba
lépése sem ment tehát zökkenőmentesen. Janukovics nem titkolta a kampányidőszak alatt sem oroszbarát érzéseit és bár igyekezett „ukránosítani” magát (például megtanult ukrán nyelven),
mégsem tudott teljesen elszakadni az orosz prioritásoktól.
A korábban részletezett kisebbségi oktatásban végrehajtott ukránosítási törekvések Viktor Janukovics beiktatása után is tovább
folytatódtak, ezt pedig a korábban rá szavazó orosz nyelvű lakosság, illetve más kisebbségek számára is egyre nagyobb problémát
jelentett. Éppen ezért 2012-ben elfogadták a „Törvény az állami
nyelvpolitika alapjairól” nevet viselő nyelvhasználatot szabályozó dokumentumot.51 A törvény a korábbi 1989. évi nyelvtörvényt váltotta
fel és kiterjed a közigazgatási, az oktatási, az információs és hírközlési, a földrajzi megnevezések és polgárok nevére, a fegyveres erők
megnevezésére, valamint rendelkezett az ukrán nyelv és kultúra
fejlődésének elősegítéséről Ukrajna határain kívül is. A kisebbségek
49 Julia Timosenko ellen azért indult vizsgálat, mivel 2009-ben hatalmával
visszaélve előnytelen feltételek mellett kötött ukrán-orosz gázszállítási
szerződéseket, ezzel több, mint 1,5 milliárd hrivnya kárt okozva az ukrán
államnak. A témáról bővebben itt: Elítélték Timosenkót. Mandiner, 2011. 11.
11. Letöltés helye: www.mandiner.hu. Letöltés ideje: 2020.03.23.
50 Fedinec-Halász-Tóth 2016 i.m., 128-129.
51 Ukrajna 2012.évi 5029-VI. számú törvény az állami nyelvpolitika alapjairól.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17. Letöltés ideje: 2019.05.12.
Magyar nyelven itt érhető el a törvény és a magyarázata: http://www.kji.hu/
wp-content/uploads/2017/10/10-es-csatolmany.pdf. Letöltés ideje: 2019.01.21.
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szempontjából a közigazgatásban és oktatásban előirányozott változások voltak különösen fontosnak tekinthetők. Az oktatás területére (melyet a törvény 20. cikke részletez) vonatkozóan a rendelkezései között volt fellelhető többek között, hogy:
– kötelező az államnyelv oly mértékű elsajátítása, amely elegendő az ukrán társadalomba való integrálódáshoz;
– az ukrán állampolgárok számára szavatolt az állam- és regionális vagy kisebbségi nyelvű oktatás, melynek kereteit az
oktatásról szóló jogszabályoknak megfelelően hoznak létre;
– a polgárok által igényelt oktatási nyelvet kötelező hatállyal
jelölik ki az oktatás nyelvére vonatkozó benyújtott kérelmek
alapján; a begyűjtött kérelmek összesítése után szegregáltan
folyik a kért nyelven az oktatás;
– minden általános középfokú tanintézményben biztosítja az államnyelv és egy regionális vagy kisebbségi nyelv oktatását;
– a regionális oktatási nyelvű intézményekben a tantárgyakat a regionális nyelven oktatják (kivéve az ukrán nyelvet
és irodalmat);
– a Külső Független Tesztelés során államnyelven folyik a vizsga; külön kérelemre biztosítható a kisebbségi vagy regionális
nyelvre történő fordításuk, kivéve az ukrán nyelv és irodalom teszt esetében;
– szóbeli felvételi beszélgetés vagy az ellenőrzés egyéb formái ukrán nyelven vagy az oktatási intézmény nyelvén
folytathatóak;
– az állam biztosítja a regionális vagy kisebbségi oktatási nyelvű tanintézményekben a pedagógusok felkészítését, valamint módszertani segítséget is nyújtanak számukra.52
52 Ukrajna 2012.évi 5029-VI. számú törvény az állami nyelvpolitika alapjairól.
III. fejezet 20. cikk https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17. Letöltés ideje: 2019.05.12. Magyar nyelven itt érhető el a törvény és a magyarázata: http://www.kji.hu/wp-content/uploads/2017/10/10-es-csatolmany.
pdf. Letöltés ideje: 2019.01.21.
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A kisebbségi tanintézmények esetében is folyamatos változások
zajlottak ebben az időszakban. Egyrészt a törvényi hátterek indították el a változási folyamatokat, másrészt a kialakult társadalmi-politikai helyzet is erős hatással volt erre. Már ebben
az időszakban is komoly problémát jelentett az elvándorlás, az
asszimiláció és a csökkenő születésszám.53 2013 és 2014 között
98 magyar nyelven is oktató iskola működött Kárpátalján. Ezek
közül 35 I-III. fokozatú középiskola (magyar megfelelője: olyan
középiskola, melynek végén érettségit szerezhet a diák), 6 líceum és 2 gimnázium. 43 olyan intézmény működött, amelyben magyar anyanyelvi oktatás folyik középiskolai szinten.54
Összehasonlítva a korábbi, 1989–1999 közötti időszakot bemutató iskolai adatokkal, látható, hogy se nem csökkent, se nem
nőtt a magyar tannyelvű intézmények száma. Az alábbi táblázat adatai bemutatják, hogyan változtak a beiskolázási adatoka
kárpátaljai magyar iskolák tekintetében 2003–2011 között:
2. táblázat: Beiskolázási adatok a kárpátaljai magyar iskolák tekintetében
Tanév

20032004
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20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

Első osztályba
beiratkozott

2160

2311

1647

1499

1495

1321

1385

1429

Összes diák

22200 19600 18948 18136 17366 16407 15596 15126

Forrás: Ferenc Viktória — Séra Magdolna: Iskolaválasztás Kárpátalján. In: Kisebbségkutatás 21/3. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012, 481.

A táblázat adatai alapján is látható, hogy 2003-2011 között jelentősen csökkent a magyar iskolák tanulóinak a száma Kárpátalján.
53 Ferenc Viktória-Séra Magdolna: Iskolaválasztás Kárpátalján. In: Kisebbségkutatás 21/3. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012, 478.
54 Beregszászi Anikó: Új témák, változó szemlélet. Az anyanyelvi nevelés új
iránya a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Anyanyelv-pedagógia - VII.
évfolyam, 2014/1. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.
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Ez a csökkenő trend egyrészt a korábban bemutatott nyelvpolitikai változások következménye, másrészt a születések csökkenő
számának tudható be. Várhatóan, amíg az ukrán vezetés nem
tesz módszertani változtatást az államnyelvi oktatás kisebbségi
iskolákban történő tanításáról, addig a jövőben is sokan döntenek
majd az ukrán nyelvű iskolák mellett az erősebb nyelvi felzárkózás érdekében.
Ukrajna nagyobb létszámú nemzetiségei esetében az alábbi
táblázat adatai mutatják be az iskolák helyzetének változását.
A táblázat adatai a 2004–2015 közötti időszak, valamint annak
politikai változásai okozta hatást mutatja be.
3. táblázat: A 2004–2015 közötti időszak kormányzati nyelvpolitika hatása
és a nemzeti kisebbségek nyelvein tanított oktatási intézménye csökkenése
2004-2005

2009-2010

2014-2015

Krími tatár

14

15

0

Moldován

8

6

5

Lengyel

4

5

5

Orosz

1555

1253

621

Román

95

88

78

Magyar

74

71

68

Forrás: Forrás: Bortnik, Ruslan – Antonenko, Eva – Yakushyk, Valentin – Pilyaev,
Igor: Ukraine 2020: trends and challenges. Ukranian Institute of Politics. Letöltés
helye: www.uiamp.org.ua; letöltés ideje: 2020.04.01.

A táblázat adataiból is kitűnik, hogy a kisebbségek számára
előnytelen nyelvpolitika milyen erős hatással volt a kisebbségi
nyelven oktató intézmények számának alakulására. A krími
tatár nyelvű iskolák 2014-re jóformán megszűntek, az orosz
nyelvű intézmények száma pedig több, mint a felére esett
vissza tíz év alatt. Hasonló csökkenés mutatkozik a román és
magyar nyelvű iskolák esetében is, bár ezeknél számszerűleg
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kisebb az arány, mely a magyarság esetében köszönhető a magyar kormány hathatós segítségének is.
Az oktatásban meghatározott irányok tehát-e törvényben „kisebbségbarátnak” nevezhetően alakultak. A közigazgatási nyelvhasználat esetében a törvény azokon a településeken biztosította
a kisebbségi nyelven történő ügyintézés lehetőségét, ahol a teljes
lakosság 10%-a kisebbséghez tartozó személynek vallja magát.55
A törvény értelmében a következő ügyek intézésére volt lehetőség kisebbségi nyelven, a fenti érték teljesülése esetén:
– Személyi okmányok kiadása.
– Írásbeli panasz benyújtása.
– Rendezvények és megemlékezések szervezése és lebonyolítása.
– Közterek és utcanévtáblák, valamint intézmények kétnyelvű
megjelenítése.
– Körpecsétek és levélpapírok kisebbségi nyelven történő kiadása.56
A közigazgatásra vonatkozó rendelkezések szintén több olyan
pontot tartalmaztak, amelyek a kisebbségek számára pozitív
változásoknak voltak tekinthetők. Problémát inkább az jelentett,
hogy a törvényi háttér garantálása nem biztosított elegendő garanciát a gyakorlatban történő megvalósításra. Ehhez ugyanis
elengedhetetlen lett volna, hogy a törvényben meghatározott
kisebbségi arányú településeken biztosított legyen a kétnyelvű
dokumentumok, kétnyelvű kompetenciákkal rendelkező ügyintézők, valamint számos olyan segédanyag, amely elősegíti
a törvényben foglaltak teljesítését. Több, a kisebbségvédelem
területén tevékenykedő kutató végzett már olyan felmérést,
amelyek alátámasztják a fenti tézist, nevezetesen, hogy sem
55 Ukrajna 2012. évi 5029-VI. számú törvény az állami nyelvpolitika alapjairól.
I. fejezet 7. cikk.
56 Ukrajna 2012. évi 5029-VI. számú törvény az állami nyelvpolitika alapjairól
II. fejezet 11. 3, 6, 13; III. fejezet 23; V. fejezet 27.
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az írásbeli,57 sem a szóbeli ügyintézés58 során nem valósul meg
maradéktalanul a kétnyelvű ügyintézés (a törvény II. fejezete
rendelkezik az államhatalmi szervek, a helyi önkormányzati
szervek, a bírósági ügyintézés, a gazdasági és szociális tevékenység ügyviteli nyelvéről).
A törvény hatályba helyezésével a nacionalista politikai irányzatok kezdtek el hangot adni ellenérzéseiknek. Sokan azt neheztelték, hogy nem egységesítik a nyelvpolitikát, aggodalomra
adott okot, hogy az orosz nyelv előnyösebb helyzethez juthat az
ukránnal szemben. Az ukrán nacionalista lakosság és vezetőség
az ukrán államiságot is veszélyeztetettnek érezte a törvény elfogadásával, tartottak attól a lehetőségtől, hogy az orosz nyelv de
facto hivatalossá válik.59 Ennek érdekében 2013. január 23-án öt
parlamenti képviselő benyújtott egy új törvénytervezetet, amelyben nemzetállamként határozza meg Ukrajnát, valamint idegen
nyelvként minősíti az országban használt kisebbségi nyelveket.
Lényegesen kisebbségellenesebb hangot ütöttek meg ebben a tervezetben, mint ahogyan azt korábban jelezték, miszerint „olyan
nyelvtörvény tervezetet vitatnak meg, amivel mindenki elégedett lehet”.60 Fontos változás, az előző nyelvtörvényhez képest az is,
hogy itt a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó igényt a lakosság 30%-nak aláírásával kell alátámasztani. A tervezet elkészítésekor nem vették figyelembe az EBESZ által tett javaslatokat
sem, amelyek hangsúlyozták a helyzet egyediségét, valamint,
hogy konzultálni kellene a társadalommal és a nemzetközi szer57 Ferenc Viktória: Magyar vagy ukrán nyelvű ügyintézés? Jogismeret, jogtudatosság és nyelvválasztás összefüggései a kárpátaljai magyarok körében.
In: Pro Minoritate 2015 – ősz.
58 Csernicskó István: A magyar nyelv hivatalos/hivatali használatának esélyei és lehetőségei Kárpátalján az ukrajnai nyelvi helyzet és nyelvpolitika
kontextusában. In: Acta Beregsasiensis 2010/3. Beregszász. 2010, 9-23.
59 Fedinec-Halász-Tóth 2016 i.m., 214.
60 Nemzetpolitikai Kutatóintézet: Kisebbségi nyelvi jogok Ukrajnában: a 2012-es
nyelvtörvény eltörlése és az új törvénytervezet. Letöltés helye: www.bgazrt.hu.
Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet, 2.
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vezetekkel is.61 Ukrajna ezzel a tervezettel sem lépett előrébb
az Uniós tagság hosszú útján, hiszen több pontja ellentmond
az európai demokráciának és a kisebbségi jogok érvényesíthetőségének. 2013 novemberére így egy olyan társadalmi és
politikai közhangulat alakult ki az országban, amely magában hordozta az ezt követő forradalmi eseményeket. Komoly
hatással volt erre továbbá az is, hogy az államelnök, Viktor
Janukovics az Európai Unió társulási szerződésének aláírása
helyett Oroszországgal való viszonyát helyezte előtérbe. Az
ukrán társadalom jellegzetesen megosztott a politikai hovatartozás szempontjából is, hiszen míg a nyugati területeken élők
a nyugati orientációt részesítik előnyben, addig a keleti térség
lakossága a posztszovjet éra hatásai miatt is inkább az Oroszországgal való kapcsolat elmélyítésében látja a jövőbeni lehetőségeket. A megosztottság következtében kirobbant lázongások, megmozdulások fő célja az volt, hogy Viktor Janukovics
mondjon le hivatali tisztségéről és folytassák az Unióval való
tárgyalásokat.

4. Az ukrán válságtól (2014-től) napjainkig
A forradalmi megmozdulások sikeresnek voltak mondhatóak,
amennyiben a volt államelnök 2014. február 21-én elmenekült
Kijevből, valamint a parlament ideiglenes elnökként Olekszandr Turcsinovot nevezte ki. Az új kormányt nem ismerték el az ország keleti felében élő, többségében orosz nyelvű
lakosság, így újabb tüntetések kezdődtek a kormány leváltására. Ezzel együtt a nyelvtörvény ellen is tüntetések, zavargások kezdődtek. Mivel a keleti országrészben zajló zavargások
erőszakossá váltak, így az EBESZ 2014 márciusában egy SMM
(Special Monitoring Mission to Ukraine – Különleges Megfigyelő Misszió) nevű missziót állított fel a térségben a kirobbant
61 U.o. 2.
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konfliktus megfigyelésére, valamint mandátumát az egész országra kiterjesztette az esetleges további zavargások megfékezése érdekében.62
A Krím-félsziget Oroszország, valamint oroszbarát fegyveres
erők általi elfoglalása után már egyértelművé vált, hogy ez a
konfliktus nem csupán két állam között fog zajlani.63 A nemzetközi közösség részéről szükségessé vált a beavatkozás a további, még súlyosabb kimenetelű támadások elkerülése érdekében.
Ennek hatására az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülés
keretében tanácskozott az ügyben, a NATO pedig a katonai
műveletek leállítására szólította fel Oroszországot. Az ENSZ
Közgyűlése ezen kívül határozatban kérte fel a többi országot,
nemzetközi szervezetet és szakosított szervet, hogy ne ismerjék el a Krím-félsziget, valamint Szevasztopol megváltozott jogi
státuszát. Tartózkodjanak Ukrajna nemzeti egységének, valamint területi integritásának megzavarását célzó fellépésektől,
és törekedjenek a békés vitarendezésre.64 További nemzetközi segítséget nyújtott Ukrajnának az Európai Unió tanácsadó
missziója. Célja, hogy segítse a polgári biztonsági szektort, valamint a reformtervek és stratégiák támogatását és mielőbbi
megvalósítását. Tanácsadói működését 2014 végén kezdte meg,
vezetője Mizsei Kálmán magyar diplomata volt. Fő tevékenységi körükben a jogérvényesítést segítik elő Ukrajna területén.65
Az ezt követő hónapok alatt számos háborús cselekmény történt a keleti országrészben. Mindennapossá váltak az ukrán
62 Az EBESZ misszió Ukrajnával kapcsolatos tevékenységéről és ennek relevanciájáról bővebben lásd: Elek Zsófia: Kisebbségvédelem a nemzetközi
jogban – Az EBESZ területi irodái. In: Dabis Attila (szerk.): Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében 2018. évkönyv. Budapest: Kisebbségi Jogvédő
Intézet, 2018. 158.
63 A témáról lásd még továbbá: Bebler, Anton: Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict. In: Romanian Journal of European Affairs, 15/1. 2015.
64 A Közgyűlés határozata az alábbi linken olvasható angol nyelven: https://
www.un.org/press/en/2014/ga11493.doc.htm. Letöltés ideje: 2020.02.20.
65 Fedinec-Halász-Tóth 2016 i.m., 140.
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hadsereg és az oroszbarát aktivisták közötti harcok. Szeptember
4-én sikerült egy fegyverszüneti egyezményt aláírni Minszkben,
háborús megmozdulások még ezután is adódtak a térségben, így
nem tekinthető a megállapodás sikeresnek.66
4.1 Az új oktatási törvény
Ebben a politikai légkörben a kisebbségi nyelvi helyzet jelentősége is átértékelődött. 2014. február 23-án törvényt fogadtak el a 2012-es nyelvtörvényt hatályon kívül helyezéséről67,
viszont a Krím-félszigetről és a lázadásokkal teli Donbászról
érkező számos aggasztó hírek miatt, továbbá külföldi államok
tiltakozása következtében Olekszandr Turcsinov köztársasági elnök, aki egyben a házelnöki tisztséget is betöltötte ekkor,
kijelentette, hogy nem fogja ezt a törvényt kihirdetni.68 Turcsinov ugyanakkor kezdeményezte egy bizottság felállítását az
új nyelvtörvény megalkotásához, mely ezután ugyan számos
alkalommal tárgyalt a témában, mégis eredmény nélkül feloszlatásra került.69 Az oroszbarát területeken autonómiát követelők az orosz nyelv hivatalos státuszának megállapítását
követelték, az új kormány eleinte erre is helyezte az elsődleges
hangsúlyt. Az új államelnök, Petro Porosenko 2014 júniusában
foglalhatta el hivatalát és kezdhette meg az országban dúló
számos probléma megoldását. Céljai között szerepelt, hogy
stabilizálja a szétzilált ország gazdaságát, kompenzációt követel Moszkvától a Krím-félszigeten található ukrán állami
66 Póti László: Minszk-2 után két évvel: Hol tart a békefolyamat? Letöltés helye:
www.kki.hu, Budapest: Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2017. 3.
67 Ukrajna 2014. évi 739-VII. számú törvénytervezet a 2012. évi 1190. számú,
az állami nyelvpolitika alapelveiről szóló törvény hatályon kívül helyezéséről: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45291.
Letöltés ideje: 2019.11.02.
68 Fedinec-Halász-Tóth 2016 i.m., 214.
69 U.o. 214.
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vállalatok bekebelezése miatt is.70 Belátta azt a nyelvpolitikai
problémát is, miszerint „hiba volt az a parlamenti döntés, amely
megfosztotta az oroszt a hivatalos nyelv státuszától, mert ezzel a
nyelvi kérdés a nemzeti egységet veszélyeztető problémává vált”.71
Fontosnak tartotta azt is, hogy az orosz és más kisebbségi nyelvek egy speciális státuszt kaphassanak az önkormányzatok és
járási, valamint megyei hivatalok által. A keleti régiókban élő
orosz nyelvűek számára is biztosítani kívánta a szabad nyelvhasználatot.72 Elindult ennek következtében egy orosz-ukrán
kétnyelvűsítési eljárás, amelynek során a médiában, a sajtó és
különböző hírtermékeken egy egységesítő szlogent jelenítenek
meg (Єдина країна – Единая страна” (egységes ország). A két
nyelven való megjelenítés ellen sokan nemtetszésüket fejezték
ki, véleményük szerint ezáltal is megosztottabbá válik az ország.
Az új elnök fontosnak tartotta azt is, hogy az Európai Unióhoz minél szorosabban kötődhessen az ország, így már 2014.
június 27-én alá is írták a társulási megállapodást.73 A társulási megállapodás pontjai kiterjednek a fokozott politikai párbeszédre és együttműködésre, a szabadság, biztonság, jog
érvényesülésére, a kereskedelemmel és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre, a gazdasági és ágazati együttműködésekre,
valamint a pénzügyi együttműködésekre is.74 A megállapodásban foglaltak között találhatunk utalást az emberi jogok tiszteletben tartására is, mely esetében joggal feltételezhetjük, hogy
70 Porosenko mielőbbi rendkívüli parlamenti választásokat ígér. Kárpátalja,
2014. 08. 02. Letöltés helye: www.karpataljalap.net. Letöltés ideje: 2020. 03. 23.
71 Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. Ungvár: Autdor-Shark
kiadó, 2016. 45.
72 U.o. 45-46.
73 A megállapodás politikai fejezeteit még 2014 márciusában aláírták, a fennmaradó szakaszok aláírását pedig 2014 júniusában teljesítették.
74 Az Európai Unió-Ukrajna társulási megállapodás teljes szövege elérhető az
alábbi linken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/LSU/?uri=CELEX%3A22014A0529%2801%29.
Letöltés ideje: 2019.11.02.
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így a nyelvpolitikai kérdések is megoldódhatnak. Eközben a
háborús feszültség és készültség csak időszakosan csillapodott
a keleti régiókban, bár 2015. február 12-én aláírták a Minszk-2
nevű újabb fegyverszüneti dokumentumot, érdemlegesen
azonban csak kis mértékben történt változás.75 A nyelvpolitika
kérdését ekkor már egy másik törvénytervezet foglalkoztatta,
melynek céljából a parlament házelnöke egy bizottságot is létrehozott. Mivel az Alkotmánybíróság 2016. november 17-én
eljárást indított a korábbi, 2012. évi állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény ellen, annak alkotmányossági vizsgálatáról,
így a kormányhoz tartozó képviselők kezdeményezték, hogy
jegyezzenek be három másik, nyelvi szabályozásra vonatkozó
törvényi kezdeményezést.76 Mindhárom kezdeményezés célja
azonos volt: kizárólagossá tenni az ukrán nyelvet a közéleti és
állami szférában is.77
Emellett 2016 áprilisa óta a parlament előtt volt az új oktatási
törvény tervezete, amely a kisebbségi oktatási rendszer erőteljes ukránosítását szorgalmazta. A tervezetet még ugyanazon év
október 6-án a parlament tagjai első olvasatban el is fogadták.
Annak tartalmi elemei pedig jogos félelemre adtak okot a kisebbségi nyelvhasználat és oktatási területéről. A kisebbségekre vonatkozó szabályozásokat a 7. cikkely tartalmazza:78
75 Póti 2017 i.m., 3.
76 Tóth Mihály: Az ukrán oktatási törvény 7. cikke: előzmények és következmények. In: Dabis Attila (szerk.): Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében
2017. Budapest: Kisebbségi Jogvédő Intézet. 2018, 42.
77 A három törvényi kezdeményezés az alábbi linkeken érhetőek el: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60750. Letöltés ideje:
2020.02.20
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60952. Letöltés
ideje: 2020.02.20
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953. Letöltés
ideje: 2020.02.20.
78 Ukrajna 2017. évi No.2145-VIII. számú Oktatási Törvénye, 7. cikkely. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. Letöltés ideje: 2019.01.12.
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– Megkülönbözteti az őshonos népeket és a nemzeti kisebbségeket az országban.
– Az anyanyelven történő oktatás az óvodai és az elemi oktatási szintre szorul vissza.
– A közoktatásban az 5. osztálytól a nemzetiségi nyelven és irodalmon kívül minden tantárgyat államnyelven kell oktatni.
– Az oktatás ideje 11-ről 12-re évre emelkedik.
Ezen felsorolt szabályok közül jelentőségében kiemelkedik az
őshonos népek megkülönböztetése, valamint az anyanyelven
való tanulás jogának visszaszorítása. Jelenleg Ukrajna csak a
Krím-félszigeten élő krími tatárokat tekinti őshonos népnek, így
kizárólag számukra biztosított az oktatás minden fokozatán az
anyanyelven való tanulás joga. A többi, számos más, nagy népességszámban az ország területén élő kisebbségnek ez a joga a
törvény értelmében visszaszorul az óvodai és elemi szintre.
A kisebbségi helyzet az oktatáson kívül más, a társadalom
számára fontos területeken is romlott ebben az időszakban.
A sajtó, a különböző médiumok, könyvkiadás és könyvterjesztés helyzete korábban is nehéz helyzetben volt a kisebbségi nyelvhasználat tekintetében, az adott időszak alatt pedig
tovább nehezedett. 2017 májusában elfogadásra került egy
törvénymódosítás, amely értelmében az audiovizuális média
nyelve jelentősen háttérbe szorítaná a kisebbségi nyelvű adásokat, filmeket, televíziós műsorokat.79 A törvény értelmében a
sugárzott rádiós/televíziós műsorok, a heti sugárzási idő legalább 75%-ban államnyelvű, tehát ukrán nyelvű adást sugározhatnak, a maradék 25%-ban kisebbségi, így magyar nyelven
is mutathatnak be műsorokat.80 A hírműsorokra vonatkozóan
79 Ukrajna 2017. évi, 2054-VIII. számú törvénye az audiovizuális (elektronikus) média nyelvéről szóló egyes ukrán törvények módosításáról”. https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2054-19. Letöltés ideje: 2020.02.20.
80 U.o. 10. cikk, 2. pont.
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a szabályozás a következő: „az összes hírműsor teljes időtartamának
legalább 75%-át az állami nyelvű hírműsoroknak biztosítják” (10. cikk,
4. pont). Szintén kötelező az idegen nyelvű adások ukrán nyelvű
szinkronizálása (10. cikk, 6. pont), valamint feliratozása.
Mindazon jelzések ellenére, amelyet az ukrán belpolitikai
szereplők, illetve a nemzetközi közösség különböző képviselői
tettek az oktatási törvényt az ukrán parlament 2017. szeptember
5-én megszavazta, mindössze négy nappal az EU-val kötött társulási megállapodásnak 2017. szeptember 1-jén történő hatálybalépését követően. Hatálybalépése röviddel ezután, szeptember 28-án történt meg. A szomszédos országok és a nemzetközi
szervezetek egy része is kinyilvánította negatív véleményét
a törvénnyel és annak várható következményeivel kapcsolatban. Magyarország az elsők között jelezte aggályait Ukrajna
felé, tekintettel a Kárpátalján élő magyarság helyzetére, valamint arra, hogy ezzel a lépéssel Ukrajna nem csak saját alkotmányát sérti meg, de a két ország között fennálló Alapszerződés
erre vonatkozó rendelkezéseit is semmibe veszi.81 Románia és
Lengyelország kompromisszumot javasolt Ukrajnának az ország területén élő lengyel és román kisebbségek védelme érdekében.82 Bár Lengyelország még 2017 októberében előirányzott
egy megállapodást Ukrajnával, hogy az ott élő lengyel kisebbség számára szavatolják az anyanyelvi oktatást, viszont Romániával és Magyarországgal azóta sem került sor hivatalos megállapodásra a kérdésben. Magyarország ennek eredményeként,
a nemzetközi rosszallások ellenére is, blokkolja Ukrajna közeledését a NATO-hoz, ezzel is nyomást gyakorolva Ukrajnára
81 Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között. (10. cikkely.)
82 Az anyanyelvi oktatáshoz való jogról tárgyalt Biró Rozália az ukrán nagykövettel. Magyar Szó Online, 2018. 03. 22. Letöltés helye: ww.maszol.ro. Letöltés ideje: 2020. 03. 23.; illetve: A kisebbségi oktatásról szóló nyilatkozatot ír alá Ukrajna és Lengyelország. Kárpátalja, 2017. 11. 18. Letöltés helye:
www.karpataljalap.net. Letöltés ideje: 2020. 03. 23.
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az oktatási- és nyelvpolitika megváltoztatása céljából.83 Ezzel
együtt a nemzetközi és regionális szervezetek is kifejezték álláspontjukat a témával kapcsolatban. Az Európa Tanács jelentésében aggodalmát fejezte ki az új oktatási törvény kisebbségekre vonatkozó rendelkezései miatt, melyek tovább korlátozzák
a kisebbségi nyelvhasználatot az oktatásban. Ezen kívül felkérte az Oktatási Hivatalt, hogy a kisebbségek képviselőivel szoros
együttműködés keretében vizsgálják felül a módszertani kereteket, továbbá, hogy ösztönözzék és segítsék elő a kisebbségi
nyelvhasználatot az országban.84 A Velencei Bizottság szintén
vizsgálta a törvényt, főként, hogy számos pontja alkotmányellenesnek tűnt. A 2017 decemberében kiadott ajánlásban aggodalmuk kifejezése mellett, felkérik Ukrajnát, hogy a kisebbségi
nyelveken történő oktatást a korábbi arányok figyelembevételével alkalmazza az államnyelv oktatása mellett, továbbá javítsa az államnyelv oktatásának lehetőségeit, módosítsa a törvény
átmeneti rendelkezéseit, hogy hosszabb időtartam álljon rendelkezésre a reformok végrehajtásához. Emellett kezdjen párbeszédet a kisebbségi iskolák képviselőivel és az ebben érdekelt
felekkel.85 Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat keretében (UPR-Universal Periodic Review)
2017 augusztusában közölt részletes jelentésében szintén kitért
a kisebbségi helyzetre.86 Bár jelentésében csak röviden taglalta
a kisebbségek anyanyelven való oktatásához való jogát, mégis
83 Magyarország blokkolja a NATO-Ukrajna tanácsüléseket: https://www.
magyarhirlap.hu/kulfold/20200310-magyarorszag-blokkolja-a-nato-ukrajna-tanacsuleseket-amig-nincs-megallapodas-a-kisebbsegi-jogokrol. Letöltés
ideje: 2020.04.01.
84 Az Európa Tanács jelentése és ajánlásai itt olvashatóak: https://rm.coe.int/
fourth-opinion-on-ukraine-adopted-on-10-march-2017-published-on-5marc/16807930cf. Letöltés ideje: 2020.02.20.
85 A Velencei Bizottság ajánlása: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e. Letöltés ideje: 2020.02.20.
86 UPR jelentés: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G17/255/15/PDF/G1725515.pdf?OpenElement. Letöltés ideje: 2020.02.20.
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kitért ebben arra, hogy a törvény általi jog nem elidegeníthető
esetükben sem. A gazdasági és háborús konfliktus okozta problémák miatti finanszírozási akadályok nem szoríthatják vissza a
kisebbségi jogokat.87 Az EBESZ Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa,
Lamberto Zannier, 2017. október 9-én kijelentette, hogy aktív
együttműködést sürget az ukrán kormánnyal a társadalom etnikai és nyelvi sokszínűségének legmegfelelőbb kielégítése érdekében.88 A Főbiztos hangsúlyozta azt is, hogy segítséget ajánl fel
Ukrajna részére, annak érdekében, hogy az oktatási törvény és
az e téren tervezett jogszabályok végrehajtása során tiszteletben
tartsák Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait, valamint
összhangban álljon a hágai ajánlásokban felvázolt kiegyensúlyozott megközelítésekkel és elvekkel.
4.2 Az államnyelv primátusa
Az ukránosítási törekvések azonban a számos nemzetközi kritika hatására sem csillapodtak. 2018 októberében Ukrajna Legfelsőbb Tanács első olvasatban elfogadta, majd 2019 júliusában
hatályba helyezte „Az ukrán nyelv állami nyelvként való biztosításáról” szóló törvényt.89 A törvény értelmében a kisebbségi sajtó
és médiumok nyelvhasználati lehetőségei tovább szűkülnek,
továbbá a könyvkiadás és könyvárusítás módjai is más szabályozás alá kerülnek e tekintetben. Korlátozzák a nem ukrán
nyelvű adásidőket (20. cikkely), azoknak az adóknak, melyeknek adásai Ukrajna megyéinek kevesebb, mint felében érhetőek
el, adásidejük maximum 20%-ban sugározhatnak nem ukrán
nyelvű műsorokat. Azok a társaságok, amelyek ennél nagyobb
87 U.o.
88 Az EBESZ Nemzeti Kisebbségek Főbiztosának véleménye: https://www.
osce.org/hcnm/348536. Letöltés ideje: 2020.02.20.
89 Ukrajna 2019. évi, 2704-VIII. számú törvénye az ukrán nyelv állami nyelvként való működésének biztosításáról. https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2704-19. Letöltés ideje: 2020.02.20. A honlap szerint a törvény jelenleg hatályos, viszont 2020. áprilisában várható benne változtatás.
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területre sugároznak, 10%-ban adhatnak nem államnyelvű
műsorokat.90 A 21. cikkely rendelkezik a könyvkiadásról és
a könyvterjesztésről. Ennek értelmében, vagy csak ukrán nyelven jelenhet meg az adott kiadvány, vagy ennek pontos másolatát államnyelven is meg kell jeleníteni. Az újságárusoknál és
könyvesboltokban található áru legalább 50%-a ukrán nyelven
is elérhető kell legyen. Könyvkiadók esetében az egy év alatt kiadott könyvek maximum 50%-a lehet más nyelvű. A külföldről
történő könyv import ismét korlátozható az állam által. Mindezek alapján láthatjuk, hogy az oktatási törvény, a nyelvhasználati szabályozások és a társadalmi élet fent részletezett kommunikációs csorbítása erős hatással van arra, hogy az ukrán, mint
egyetlen uralkodó nyelv legyen használatban az egész ország
területén, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi vállalásokat,
nemzetközi szerződéseket, valamint a kisebbségek számára
létfontosságú identitás védelmét.
A bemutatott nemzetközi és szomszédos államoktól érkezett
vélemények és ajánlások tehát mind megegyeznek abban, hogy
a törvény a kisebbségek részéről egy olyan jogot venne el, mely
elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzeti egységüket megőrizhessék a jövőben. Az oktatási törvényt időközben 2019 júliusában
és augusztusában ismét felülvizsgálat alá helyezték, majd 2020.
januárjában elfogadták a középiskolai oktatásról szóló törvényt,
mely egyben a korábban említett 2017-es oktatási törvény 7. cikkelyének részletes kifejtése is. Ennek ellenére azonban a kisebbségi kérdés nem került maradéktalanul rendezésre.91 A 2145VIII. számú törvényben különböző modelleket alakítottak ki,
melyekbe a kisebbségek, valamint őshonos népek tartoznak, valamint modellenként változik, hogy melyik csoportnak mennyi
joga van az anyanyelvi oktatásra. A magyar kisebbség esetében
90 U.o. 20. cikkely.
91 Ukrajna 2017. évi 2145-VIII. számú törvénye az oktatásról: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2145-19. Letöltés ideje: 2019.11.02.
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egy fokozatos áttérést irányoz elő, amely szerint az ötödik osztálytól fokozatosan emelkednének az ukrán nyelvű tanórák számai (5. osztályban 20%, 9. osztályban 40%, 10-11. osztályokban
60%).92 A törvényt a Velencei Bizottság ismét véleményezte.93
Ajánlásukban elismerték, hogy Ukrajna legitim célja az ukrán,
mint államnyelv megerősítése, viszont ezt a célt fontosnak tartják összehangolni és kiegyensúlyozni az Ukrajnában élő kisebbségek nyelvi jogaival. Annak érdekében, hogy a nyelvi kérdés
ne váljon az etnikumok közötti feszültséggé, meg kell találni az
egyensúlyi pontot az ukrán nyelvpolitikában, mivel a Bizottság
már a 2017. évi véleményében is megkülönböztetés mentesség
szempontjából nagyon problematikusnak találta a szöveget. Kifejtették továbbá, hogy az eddig általuk értékelt, 4 féle ukrán
nyelvi és/vagy oktatási törvény szövegek közül egyik sem úgy
készült el, hogy figyelembe vették volna a Bizottság minden korábbi kritériumát. Az ajánlásban továbbá jelezték azt is, hogy
a vizsgált törvény számos olyan rendelkezést foglal magába,
amely korlátozza a véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot.
A Bizottság többek között az alábbi ajánlásokat tette közzé:
– A kisebbségi törvény elkészítése és mérlegelése, ezzel együtt
az állami végrehajtás felfüggesztése a törvény elkészültéig.
– Az államnyelvről szóló törvény felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy konkrét szempontokra támaszkodjon.
– Konzultáció folytatása azon nemzetközi szervezetekkel,
amelyek felé nemzetközi kötelezettségvállalást tett kisebbségvédelmi területen, különösen a Keretegyezményből fakadó kötelezettségek, a Nyelvi Charta, az EJEE és annak 12.
jegyzőkönyvében foglalt vállalások betartása.
92 Elfogadták az új oktatási törvényt. Kárpát Hír, 2020. 01. 16. Letöltés helye:
www.karpathir.com. Letöltés ideje: 2020. 03. 23.
93 A Velencei Bizottság ajánlása az alábbi linken érhető el: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e. Letöltés ideje:
2020.02.26.
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– Előmozdítja a nyelvi kisebbségek jogainak védelmét és méltányos egyensúlyt állít be.
– Hatályon kívül helyezni a törvény azon rendelkezéseit, amelyek különbséget tesznek az őslakos népek nyelve, a nemzeti
kisebbségek hivatalos nyelvei, az EU nyelvei és a nemzeti
kisebbségek nem hivatalos nyelvei között.
– Az Államnyelvi törvényre vonatkozóan fontolóra veszi az
1.6. cikk eltörlését, mely megállapítja, hogy a hivatalos dokumentumok és szövege nyelv az ukrán.
– 
A nyelvi kisebbségek jogainak védelme és a tisztességes
egyensúly elősegítése érdekében, az állami nyelv státuszának, használatának, megerősítésének és védelmének érdekével foglalkozó nyelvi biztost vagy intézmény állít fel,
melynek feladata az ellenőrzés, valamint a kisebbségek és az
őslakosok használatára vonatkozó nyelvi jogi rendelkezések
végrehajtása.
Az ukrán Alkotmánybíróság szintén vizsgálta az oktatási törvényt, 2019 júliusában pedig az N10-p/2019. számú határozatában kimondta, hogy a 2017-ben elfogadott törvény nem
minősül alkotmányellenesnek, így továbbra is hatályban marad.94 Az Alkotmánybíróság döntése szerint Ukrajna egyetlen
államnyelve az ukrán, melynek kötelező a használata az állami
és közszférában, a társadalmi életben és az oktatás területén is.
A testület álláspontja szerint a sokat vitatott 7. cikkely egyensúlyt teremt az államnyelv védelme és az őshonos népek, továbbá a nemzeti kisebbségek nyelveinek támogatása között azáltal,
hogy lehetővé teszi az államnyelven való tanulást, az államnyelv tantárgyként való tanulását, ezzel együtt azt is, hogy az
őshonos népek és a nemzeti kisebbségek képviselői tanulhatják
anyanyelvüket, valamint az oktatási bizonyos szintjén anya94 Ukrajna Alkotmánybíróságának 2019. évi N10-p/2019. számú határozata:
http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10_p_2019_0.pdf. Letöltés ideje: 2020.02.20.
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nyelvükön tanulhatnak. Döntésük értelmében az államnyelv
elsajátítását a teljes értékű társadalmi integráció egyik feltételeként határozzák meg.95 Határozatuk szerint az oktatási törvény
elfogadása során a Legfelsőbb Tanács képviselői nem sértették
meg az alkotmányos normákat, így procedurális okokból sem
állapítható meg az oktatási törvény alkotmányellenessége. Ez
a magyarázat azon okból is figyelmet érdemel, mivel Ukrajna
korábban két alkalommal is erre hivatkozva helyezett hatályon
kívül törvényeket. Egyik, a már korábban részletesen bemutatott, Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája volt,
melynek ratifikálásakor formai okokra hivatkozva helyezték
azt hatályon kívül. Másik a 2012-es nyelvtörvény volt, mely a
kisebbségek számára szélesebb jogokat biztosított, így itt is arra
történt hivatkozás az Alkotmánybíróság részéről, hogy az elfogadás során sérült a jogrend.96
A NATO-Ukrajna Bizottság 2019. október 19-én adott ki nyilatkozatot Statement of the NATO-Ukraine Commission néven.97
A nyilatkozat 6. pontja tartalmaz ajánlást az oktatási törvényre
és kisebbségi politikára nézve. E szerint elismerésüket fejezik
ki Ukrajnának a békés és sikeres választások lebonyolításáért.
Továbbá, felhívja az állam figyelmét arra, hogy a várható új
reformok összhangban legyenek a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal is. A reformok sikere, köztük a korrupció elleni
harc, döntő jelentőségű a békés Ukrajna alapjainak megteremtésében, amely szilárdan épül az emberi jogok tiszteletben
tartására, az emberi jogok, a kisebbségek és a jogállamiság híveként az elkötelezett európai demokráciák közé. Az oktatási
95 Mondik Márta: Az ukrán alkotmánybíróság szerint nem szabályellenes az
oktatási törvény. Kárpátalja, 2019. 07. 17. Letöltés helye: www.karpatalja.ma.
Letöltés ideje: 2020. 03. 23.
96 Az ukrán alkotmánybíróság szerint nem jogszabályellenes az oktatási törvény:
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-ukran-alkotmanybirosag-szerint-nem-szabalyellenes-az-oktatasi-torveny/. Letöltés ideje: 2020.03.17.
97 Statement of the NATO-Ukraine Comission: https://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_170408.htm Letöltés ideje: 2020.02.20.
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törvénnyel kapcsolatban sürgetik Ukrajnát, hogy teljes mértékben hajtsa végre a Velencei Bizottság ajánlásait és következtetéseit.
Magyarország álláspontja a korábbihoz képest nem sokat változott. A magyar kormány és külügyminisztérium mind a bilaterális
kapcsolatokban, mind multilaterális fórumokon kiáll a kárpátaljai magyarság mellett, ennek megfelelően számos esetben hangsúlyozták, hogy a törvény csak akkor kerülhet alkalmazásra, ha
minden nyitott kisebbségi kérdés tisztázásra és megoldásra kerül
benne.98 A magyar kormány kész akár gazdasági segítség nyújtására is ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarok identitása megmaradhasson még hosszú éveken keresztül.99 Azonban az ukrán fél
lezártnak tekinti a helyzetet, nem kíván olyan változtatást eszközölni benne, amely a már felsorolt nemzetközi szervezetek által is
sürgős és javasolt lenne. Ennek eredményeként az Ukrajna területén élő számos kisebbség nyelvi helyzete veszélyeztetettebb helyzetbe kerül, mint eddig, Ukrajna pedig politikailag egyre távolabb
kerül az Európai Unió értékeitől, a demokrácia és az emberi jogok,
a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásától.
Az oktatás tekintetében az elmúlt évek szintén erőteljesen befolyásolták mind a kisebbségi oktatást. Bár magyar tannyelvű
intézmény nem került bezárásra Kárpátalján, az ukrán vezetés
nem is támogatta a meglévő intézmények korszerűsítését sem.
Az ukrán statisztikai hivatal honlapja szerint a 2018-2019-es
tanévben 15500 általános középfokú oktatási intézmény működik, melyet, ha összevetünk az előző évek adataival (2017/2018:
98 Szijjártó: Ukrajna az új oktatási törvény követelményeinek betartása nélkül
is javítani tudna a magyar kisebbség ukrán nyelvtudásán, Kárpátinfó, 2020.
02. 07. Letöltés helye: www.karpatinfo.net. Letöltés ideje: 2020. 03. 23.
99 A magyar kormány gazdaságfejlesztéssel is segíti a kárpátaljai magyarság
megmaradását: https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-magyar-kormany-gazdasagfejlesztessel-is-segiti-a-karpataljai-magyarsag-megmaradasa. Letöltés
ideje: 2020.04.01.

49

I. fejezet – A határon túli magyarok jogvédelmének aktuális kérdései

16200, 2016/2017: 16900, 2015/2016: 17300) látható, hogy jelentősen csökkent.100 A honlap nem biztosít lehetőséget arra, hogy a
kisebbségi iskolák számait is megtekinthessük, mégis feltételezhetjük, hogy nem az ukrán nyelvű iskolák bezárása miatt csökkent a szám. Hasonlóan a korábbi időszak oktatási intézményeinek bemutatásához, itt is megtekinthető, hogy a politikai vezetés,
illetve döntések milyen hatással voltak a kisebbségi nyelvű iskolák számának alakulására.
4. táblázat: A nemzeti kisebbségek nyelvein tanított oktatási intézmények csökkenése a 2015-2019 közötti időszakban
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Krími tatár

0

0

0

0

Moldovai

3

3

3

2

Lengyel

5

5

5

4

Orosz

614

581

471

194

Román

75

75

72

69

Magyar

69

71

72

72

Forrás: Forrás: Bortnik, Ruslan – Antonenko, Eva – Yakushyk, Valentin - Pilyaev, Igor: Ukraine 2020: trends and challenges. Ukranian Institute of Politics.
Letöltés helye: www.uiamp.org.ua; letöltés ideje: 2020.04.01.

A táblázat adatai jól tükrözik, hogy 2015 óta folyamatos a kisebbségi jogok szűkítése milyen erőteljesen hatott a nemzetiségi nyelvű oktatási intézmények számára. A krími tatár nyelvű
intézmények száma a korábban bemutatott számokhoz képest
továbbra sem változott, azonban az orosz nyelvűek száma
a 2015-től 2019-ig tartó időszakban a harmadára csökkent. Bár a
táblázat adatai 2014-2015 közötti tanévtől a Krím, Szevasztopol,
100 Ukrajna Statisztikai Hivatala: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html. Letöltés ideje: 2020.03.15.
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Donyeck és Luhanszk régiók kivételével mutatják be az értékeket (tekintettel az időközben kialakult politikai helyzetre), mégis ez a csökkenés jelentősnek tekinthető.
Volodimir Zelenszkij időközben aláírta a sokat vitatott középfokú oktatásról szóló törvényt, mely a hivatalos álláspont szerint tartalmazza a Velencei Bizottság által javasolt ajánlásokat.
Az oktatásra vonatkozóan a kisebbségekre nézve nem tartalmaz
változást a törvény, megmaradt a korábbi három csoportba sorolt kisebbségi rendszer:101
– Őshonos népek – mivel nincs saját államuk, ezért számukra az
oktatási idő alatt biztosított az anyanyelvi használat.
–E
 urópai Unió valamennyi tagállamának kisebbségei – ötödik
osztályig biztosított az anyanyelv, ezután viszont az éves óraszámok legalább 20%-nak ukrán nyelvű órákat kell tartalmaznia és ezt a mértéket folyamatosan növelni kell.
– minden más nemzetiség, akik az ukránhoz közel álló nyelvet beszélnek (főként orosz) – ötödik osztályig biztosított az
anyanyelvhasználat, ezután viszont legalább 80%-ban ukrán
nyelvű oktatásra kell áttérniük.
Kivételt a magániskolák kaptak mindössze, mivel ők saját maguk választhatják meg az oktatás nyelvét, viszont szavatolniuk
kell, hogy diákjaik megfelelő szinten sajátítják majd el az államnyelvet. Ezzel a lépéssel az elnök továbbra sem került közelebb
a kisebbségi nyelvpolitika megoldásához.

5. Saját mintavételen alapuló felmérés
A fentebb vázolt kronológia arról tanúskodik, hogy a nemzeti
kisebbség nyelvi jogainak védelméhez szükséges jogi környezet
101 Zelenszkij aláírta a középfokú oktatásról szóló vitatott törvényt. Kárpátalja,
2020. 03. 13. Letöltés helye: www.karpataljalap.net. Letöltés ideje: 2020. 03. 23.
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megteremtéséhez hosszú és sokszor szövevényes út vezetett,
ami önmagában még nem biztosítja e jogoknak a tényleges
végrehajtását. Annak érdekében, hogy egy aktuális képet kapjak ez utóbbiról a közigazgatásban való nyelvhasználat tekintetében 2018 őszén arra vállalkoztam, hogy saját megfigyelést
végzek a témára vonatkozóan.102 A célcsoportba olyan 18-65 év
közötti Kárpátalján élő, magyar, anonim személyek tartoztak,
akik legalább egyszer már intéztek valamilyen hivatali ügyet
a helyi közigazgatási hivatalban. A felmérés online kérdőív
alapján történt, 11 feleletválasztós és 1 lineáris skálán adható
válaszadásban. Az itt kapott adatok nem reprezentatív jellegűek, viszont bizonyos következtetések levonására alkalmasak.
A kérdőívet 55 fő töltötte ki, 80%-ban nők és 20%-ban férfiak
voltak a válaszadók. Életkori megosztottság alapján főként a
25-40 év közötti korosztály (47,3%, 26 személy) volt válaszadó,
de fontos figyelembe venni a 18-25 év közöttiek (27,3%, 15 személy), valamint a 40-65 év közöttiek (21,8%, 12 személy) adatait
is. 65 évnél idősebbek közül 2 személy töltötte ki a kérdőívet
(3,6%). Foglalkozásukat tekintve nagyobbrészt közfoglalkoztatottak (23,6%), valamint háztartásbeliek (20%), továbbá alkalmi/szezonális alkalmazottak (16,4%) és diákok (16,4%) voltak
a válaszadók. A hivatali ügyintézést jellemzően csak 2-3 évente
(40%), de volt a válaszok között olyan is, aki hetente (16,4%),
valamint havonta (21,8%) és évente (21,8%) is igénybe veszi.
A kérdőív további kérdéseiben két téma mentén haladtam és
kérdeztem a válaszadókat: először a szóbeli ügyintézés lehetőségeit, ezt követően pedig az írásbeli ügyintézés menetét és az
itt fellelhető kétnyelvűséget vizsgáltam. A szóbeli ügyintézésre
vonatkozóan az alábbi kérdéseket tettem fel, valamint a mellékelt válaszok érkeztek:
102 „A nyelvhasználat kérdései Ukrajna közigazgatásában”. Készült 2018.10.2411.14. között. Online, nem reprezentatív kérdőíves felmérés a kárpátaljai
nagykorú lakosság körében. Résztvevők: 55 fő, nagykorú, anonim személy.
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1. Az ügyintézés elején milyen nyelven kezdi Ön az ügyintézővel a
beszélgetést?
Ukránul: 50,9%
Oroszul: 1,8%
Magyarul: 25,5%
Vegyesen oroszul-magyarul: 7,3%
Vegyesen ukránul-magyarul: 14,5%
2. A
 mennyiben Ön magyarul kérdez az ügyintézőtől, akkor Ő milyen nyelven válaszol Önnek?
Ukránul: 50,9%
Oroszul: 1,8%
Magyarul: 14,5%
Vegyesen oroszul-magyarul: 7,3%
Vegyesen ukránul-magyarul: 25,5%
3. Amennyiben Ön csak magyarul tudja feltenni a kérdést, akkor
van-e lehetősége ezt egy magyar nyelven beszélő személy részére
elmondani?
Igen, van: 18,2%
Nem, nincsen: 38,2%
Előfordult már, hogy volt bent magyarul beszélő ügyintéző: 43,6%
4. M
 ilyennek érzi az ügyintézés menetét, amennyiben végig magyarul kérdez az ügyintézőtől?
Egyszerűnek: 10,9%
Nehézkesnek: 45,5%
Gyakran áttérünk az ukrán nyelvre, de érthető: 38,2%
Sem magyarul, sem ukránul nem egyértelmű a tájékoztatás: 3,6%
Nem probléma az ukrán nyelv: 1,8%
A szóbeli ügyintézésre adott válaszokból látható, hogy a kétnyelvű ügyintézés során mind az ügyfél, mind az ügyintéző több akadályba is ütközött. Egyrészt az ügyfél a magyarul feltett kérdésre
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csak ritkán kapott magyarul választ, nagy többségében ukránul
hallotta azt (2. kérdés). Amennyiben mégis magyarul folyt az
ügyintézés, akkor is előfordulhatott, hogy bizonyos kifejezéseket az ügyintéző ukránul mondott. Az ügyintéző szempontjából akadály az, hogy a hivatali szféra nem biztosított számukra nyelvi képzést, amivel gördülékenyebbé válhatott volna a
szóbeli tájékoztatás, valamint az, hogy sok szakkifejezés nincs
olyan terminológiába foglalva, mely használható lehetett volna
a hivatali munka során. Így a legegyszerűbben úgy tudta ezt
megmagyarázni az ügyfélnek, ha gyakran áttértek az ukrán
nyelvre, ezzel pedig egy kódváltás valósult meg a felek között,
mely számukra ugyan érthető, viszont jogilag nem helyes.103 Az
írásbeli ügyintézésre vonatkozóan is hasonló kérdéseket tettem
fel, valamint a válaszok is hasonlóan alakultak, mint korábban:
5. Egy dokumentum kitöltésénél kap-e instrukciókat a kitöltés
megkönnyítéséhez?
Igen, kapok: 18,2%
Nem, nem kapok: 21,8%
Ügyintéző függő, hogy kapok- e: 21,8%
Csak akkor, ha valamire konkrétan rákérdezek: 18,2%
6. Egy dokumentum kitöltésénél, van-e lehetősége magyar nyelven kitöltenie azt?
Igen, van: 7,3%
Nem, nincsen: 87,3%
Néha van, mégis az ukrán nyelvűt választom: 5,4%
7. Ha a dokumentumot ukránul töltheti csak ki, akkor van-e lehetősége arra, hogy a kitöltéshez magyarul kapjon segítséget,
akár szóban, akár írásban?
103 Márku Anita: A kódváltás pragmatikai okai, megítélése a kárpátaljai magyarok körében. In: Alkalmazott Nyelvtudomány XI. évf. 1-2.sz. Beregszász:
Hodinka Antal Intézet 2011. 115-132.o.
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Igen, szóban és írásban is kapok magyar nyelvű segítséget: 5,4%
Nem, sem szóban, sem írásban nem kapok magyar nyelvű segítséget: 54,5%
Csak szóban kapok magyar nyelvű segítséget: 40%
Csak írásban kapok magyar nyelvű segítséget: 0%
8. Ö
 sszességében mit gondol, ha magyarul lenne lehetőség a teljes
ügyintézésre, könnyebben intézhetné-e az ügyeit? Kérem, jelölje
az 1-től 5-ig terjedő skálán válaszát! (1-egyáltalán nem, 5-igen,
teljes mértékben)
1: 9,1%
2: 0%
3: 9,1%
4: 10,9%
5: 70,9%
Az írásbeli ügyintézés során a problémák, amelyek felszínre
kerültek jellemzően a kétnyelvű dokumentumok hiányából fakadtak, valamint abból, hogy az ügyintézők nem minden esetben mutattak segítőkészséget az ügyféllel szemben. A 2012-es
nyelvtörvény ugyan foglalkozott mind az ügyintézők nyelvi
kompetenciáinak, mind a kétnyelvű dokumentumok kérdésével, mégsem valósultak meg ezek a gyakorlatban.104 Mindezen
problémák és hiányosságok arra is rávilágítanak, hogy a törvényi garanciák megléte még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az
állam gyakorlatban is hozzásegít a fenti jogok gyakorlásához,
főként, ha ehhez megfelelő mennyiségű forrást sem különít el.
Fontos lett volna, hogy a törvény megalkotásakor figyelembe
vegyék azon lehetőségeket is, amelyek meghatározzák ennek
a folyamatnak a szükségleteit.
104 Ukrajna 2012.évi 5029-VI. számú törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól. II. fejezet, 11. cikk, 3.
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6. Befejező gondolatok – Konklúzió
A tanulmány elején arra vállalkoztam, hogy kronologikusan
bemutatom az ukrán oktatási és nyelvpolitikai rendszer fejlődését és átalakulását 1991-től napjainkig. A részletes ismertetés
alatt több nemzeti és nemzetközi, a kisebbségeket érintő legfontosabb ügyeket szabályozó dokumentum került bemutatásra. Megkérdőjelezhetetlen lett ezen áttekintés végére, hogy
a kisebbségek jogai az Euromaidan óta fokozatosan szűkítve lettek, annak ellenére, hogy több nemzetközi szervezet és
szomszédos állam is egyöntetű kritikát fogalmazott meg a témában. Az ukrán vezetés azonban a legtöbb esetben nem vette
figyelembe ezeket a javaslatokat, sőt, még a Velencei Bizottság
ajánlásait sem építették be maradéktalanul a megváltoztatott
törvénytervezetekbe és elfogadott törvényekbe. A Bizottság
többször is vizsgálta Ukrajna kapcsán az újabb és újabb törvényeket, mindannyiszor felszólítva azok megváltoztatására. Az
ukrán fél reakciója az ajánlásokra sajátosan alakult. A 2017-es
oktatási törvény kapcsán kapott Bizottsági ajánlás esetén, az
ukrán vezetőség többek között nem említi meg, hogy a 7. cikkely módosítását irányozták elő, inkább azt emelte ki, hogy az
államnyelv támogatása és ismerete kiemelt jelentőségű és jogos
igényű az állam részéről.105 Emellett kifejtették azt is, hogy az
anyaországgal nem rendelkező kisebbségek, mint a krími tatárok az egész középfokú oktatás ideje alatt anyanyelvi keretek
között tanulhatnak, míg a többi kisebbség esetében ugyanez
differenciáltabbá válik. Bár a törvény alkalmazásának elkezdését későbbre halasztották, ugyanakkor a kisebbségekre előnyös
változtatásokat nem eszközöltek benne. Volodimir Zelenszkij
tehát ezen változtatások nélkül írta alá 2020. március 13-án a
105 A Velencei Bizottság hivatalos véleménye és a kijevi reakció: http://hodinkaintezet.uz.ua/velencei-bizottsag-hivatalos-velemenye-es-kijevi-reakcio/. Letöltés ideje: 2020.02.20.
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törvényt, figyelmen kívül hagyva nemcsak a Velencei Bizottság,
a nemzetközi szervezetek ajánlásait, hanem az országában élő
számos kisebbség nyelvi helyzetét és lehetőségeit is.
A nyelvpolitika szerves része egy állam belpolitikájának, hiszen ezáltal tudja megnyerni vagy elveszíteni az ország kisebbségi lakosait. Ukrajna az elmúlt években inkább veszített ezen
a téren, kivándorló polgárainak nagy része gazdasági célból
választott másik országot, ugyanakkor sokakat befolyásolhatták döntésükben a kisebbségi jogok szűkítése is.106 Fontos lenne,
hogy a korábban közölt, a nemzetközi szervezetek által ajánlott
változtatásokat Ukrajna és az ukrán vezetés mielőbb megfogadja, politikájába beépítse, valamint törvényhozásával ne kerüljön ellentétbe azokkal a nemzetközi szerződésekkel, amelyeket korábban elfogadott, és amelyek segítségével diplomáciai
és nemzetközi kapcsolatokat építhetett ki függetlenné válása
után. Az Európai Uniós integráció szempontjából szintén adekvát volna ezen problémák felülvizsgálata és megoldása, hiszen
a Koppenhágai Kritériumok is számtalan kisebbségvédelmi
szempontot írnak elő Ukrajna számára is.
Remélhetőleg az új ukrán vezetés komolyan fogja venni az
aktuális kihívásokat, mérlegelni fogja a döntéseik súlyát a társadalomra nézve, össze- és nem szét fogja húzni az egyébként
is megosztott országot, annak érdekében, hogy a kisebbségek
ne a társadalom problémás részét jelentsék, hanem egy erős bázist, akire egy ennyire soknemzetiségű ország építhet.

106 Tíz év alatt 3,8 millió ember hagyta el Ukrajnát. Kárpátinfó, 2020. 01. 24.
Letöltés helye: www.karpatinfo.net; letöltés ideje: 2020. 03. 23.
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Fiala-Butora János
KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG
SZLOVÁKIÁBAN: A VÁLTOZÁS SZELE
ÉS A NEMZETKÖZI JOGI SZEMPONTOK
1. Bevezető
Ez a tanulmány a szlovák állampolgársági szabályozást mutatja
be, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy a kettős állampolgárságra vonatkozó szabályok összhangban vannak-e a nemzetközi joggal, és milyen jogorvoslati lehetőségek merülnek fel abban az esetben, ha ez nincs így. Ez a kutatási területem az MTA
Jogtudományi Intézetében, és egyben gyakorlati munkám a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Jogsegélyszolgálatánál.
Ki fogok térni az elmúlt év fejleményeire, különös tekintettel
a strasbourgi bíróság előtti eljárásokra. Folyamatban van egy
eljárás, ami a Beneš-dekrétumokkal foglalkozik, egy másik az
államnyelvről szóló törvénnyel, és egy harmadik ügy, ami
az állampolgársági törvény egyes rendelkezéseit kifogásolta,
már elbírálásra is került. Ezt az alábbiakban részletesebben ismertetni fogom.

2. Az állampolgárság szabályozásának változása 2010-ben
Magyarországon a 2010-es választások után az Országgyűlés elfogadta az állampolgársági törvény módosítását. Erre pontosan
2010. május 26-án került sor. Ennek a negyedik paragrafusa
alapján kedvezményesen honosítható az az állampolgár, akinek
felmenői magyar állampolgárok voltak vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja. Kikerült a törvényből az a feltétel, hogy a honosításhoz, az állampolgárság megszerzéséhez magyarországi állandó lakhelyre is
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szükség van. Ezzel lehetővé vált, hogy mindenki, aki beszél magyarul, és felmenői magyar állampolgárok voltak, megszerezze
a magyar állampolgárságot, még ha nem is Magyarországon él.
Szlovákia egész területe a történelmi Magyarország része
volt, eltérően Szerbiától, Ukrajnától vagy Romániától. Minden
szlovákiai lakosnak, hacsak nem újonnan bevándorolt személyekről van szó, van olyan felmenője, aki magyar állampolgár
volt. Ezért, ha beszél magyarul, gyakorlatilag bármelyik szlovákiai lakos kérvényezheti a magyar állampolgárságot.
2010. június 4-én Szlovákiában szintén módosult az állampolgársági törvény. Gyorsított eljárásban fogadott el a parlament egy módosítást. Addig a szlovák jogrend lehetővé tette
a kettős állampolgárságot. A módosítással bekerült egy új, 9-es
számú paragrafus a törvénybe, ami alapján más állam állampolgárságának kifejezett akaratnyilvánításon való felvételével
megszűnik a szlovák állampolgárság. Azért volt szükség a törvény gyors elfogadására, mert június 12-én parlamenti választásokat tartottak Szlovákiában, és az akkori kormánypárt, a Robert Fico vezette Smer, a magyarellenes hangulattal akarta
mobilizálni a saját szavazóbázisát, és ez része volt a választási
kampánynak. Amint tehát megszületett a magyar törvény, elfogadták a szlovák ellentörvényt is.
A változások politikai eredménye az lett, hogy a Smer kormánypárt elveszítette a választásokat, az ellenzék alapított kormányt, viszont a Magyar Koalíció Pártja nem került be a parlamentbe, a Most-Híd párt jutott be helyettük. Az ellentörvény
eltörlése a kormányprogram része lett, ez azonban nem sikerült. Az akkori kormánykoalíció néhány tagja elutasította azt,
hogy megszavazzák a törvénymódosítást. Azóta is ez a szabályozás van hatályban.
Tehát a hatályban lévő szabályok alapján, aki fölveszi a magyar állampolgárságot, vagy bármilyen más állampolgárságot,
és ezt bejelenti Szlovákiában, az elveszti a szlovák állampolgárságát. A gyakorlati eredménye ennek az lett, hogy 2019. szep60
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tember végi adatok szerint idáig 3066 személy veszítette el az
állampolgárságát, ebből 706-an német állampolgárságot kaptak,
701-en csehet, 473-an osztrákot, 354-en britet, 148-an amerikait,
és 119-en magyart. A magyar állampolgárok tehát kevesebb,
mint 4%-á teszik ki az összes elvett állampolgárságnak. Szokták
mondani, hogy nem érte el a törvény a célját, mivel főleg nem a
magyar állampolgárokat sújtja. Ez így nem teljesen igaz. A törvény célja az volt, hogy megakadályozza az embereket abban,
hogy felvegyék a magyar állampolgárságot. Nem tudjuk, hányan vannak, akik felvették volna az állampolgárságot, de nem
vették föl az ellentörvény miatt. Illetve vannak olyan személyek,
akik fölvették a magyar állampolgárságot, de ezt nem jelentették
be Szlovákiában – az ő számuk sem jelenik meg a statisztikában.
Összességében tehát több mint 3000 ember elveszítette az állampolgárságát, és ez Szlovákiában is okoz politikai vitákat. Nem volt
célja az ellentörvénynek, hogy azok a szlovák nemzetiségű személyek, akik Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban megkapják az ottani állampolgárságot, ezzel elveszítsék a szlovák állampolgárságukat. Lenne politikai akarat a törvény valamilyen
módosítására, ha nem is az eredeti állapot visszaállítására.

3. Alkotmányos szempontok
A szlovák állampolgársági törvény jogi megítélésének első fontos szempontja a szlovák Alkotmány. Ennek 5. cikke szerint
senki sem fosztható meg állampolgárságától akarata ellenére.
Ez a cikk még Csehszlovákia szétválásának az öröksége. Akkoriban Csehország volt abban a helyzetben, hogy nem szerették
volna, ha nagyon sok kettős állampolgár marad a különválás
után. Szlovákia viszont nem támogatta azt, hogy azok a szlovák
származású állampolgárok, akik Csehországban éltek, elveszítsék szlovák állampolgárságukat. Ezért Szlovákia kifejezetten
liberálisan szabályozta ezt a kérdést, mindenkinek megengedte,
hogy megtartsa a szlovák állampolgárságát.
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Az akkor a szlovák Alkotmány részeként elfogadott 5. cikkel
valószínűleg ellentétes az állampolgársági törvény 2010-ben elfogadott módosítása. Ezért a törvény elfogadása után 30 parlamenti képviselő az Alkotmánybírósághoz fordult, absztrakt
normakontrollt kérve. Azt kérték tehát a bíróságtól, hogy vizsgálja meg a törvény összhangban van-e az Alkotmánnyal. Az
Alkotmánybíróság nagyon sokáig nem döntött az ügyben, mivel politikailag ez egy rendkívül érzékeny kérdés volt, akkor is
és ma is. Addig húzták az időt, míg elő nem állt egy olyan helyzet, hogy az Alkotmánybíróságnak nem volt meg a teljes létszáma. Az érdemi döntéshez a 13 fős Alkotmánybíróságból 7 bíró
egyező véleményére van szükség. Az időhúzásnak köszönhetően azonban 11 bíró döntött, 6:5 arányban, ami azt jelenti, hogy
nem született érdemi döntés. Tehát eljárási alapon, mivel nem
tudtak érdemi döntést hozni, lekerült a kérdés a napirendről.
Ez is döntés, csak nem érdemi döntés. Nem foglalt az Alkotmánybíróság érvényes álláspontot abban a kérdésben, hogy ellentétes-e a törvény az Alkotmánnyal vagy sem. Ez még később
fontos lesz.

4. Emberi jogi szempontok
A nemzetközi jog szempontjából az a kérdés, hogy ellentétes-e
a szlovák állampolgársági szabályozás, ami most tiltja a kettős
állampolgárságot, valamilyen nemzetközi jogi normával. Fontos megkülönböztetnünk a nemzetközi egyezmények két csoportját: vannak államközi- és multilaterális egyezmények. Előbbit az államok egymás között érvényesítik. Az emberi jogi
egyezményekre pedig magánszemélyek hivatkozhatnak. Ezek
a relevánsak például olyan magánszemély panaszosok számára, akik elveszítik az állampolgárságukat.
Az emberi jogi egyezmények közül legfontosabb az Emberi
Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban Egyezmény). Ennek végrehajtását a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága
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felügyeli. Ez az Egyezmény állampolgársághoz való jogot, mint
olyat, nem tartalmaz. Tehát magát az állampolgársághoz való
jogot ez az Egyezmény nem biztosítja. Ugyanakkor vannak az
állampolgárságnak olyan aspektusai, amik az Egyezmény hatálya alá eshetnek. Nekem, mint ügyvédnek az a feladatom, hogy
ha felkeres egy olyan panaszos, aki elveszítette az állampolgárságát, akkor találjak olyan hivatkozási alapot, ami alapján mégis Strasbourghoz fordulhat.
Az egyik ilyen terület az a magánélethez való jog. A szlovák
állampolgárság elvesztése számos egyéb területet érint. Az
egészségügyi ellátásban, szociális ellátásban, nyugdíjellátásban
nagyon sok olyan kérdés van, ami állampolgársághoz kapcsolódik. Illetve azzal, hogy az emberek elveszítik az állampolgárságukat, egy szabályozatlan helyzet jön létre, a jogi senki földjén
találják magukat, ami sok szempontból egy nagyon bizonytalan
helyzet. Egyáltalán nem tartalmaz a törvény szabályokat arra
nézve, hogy mi történjen azokkal a személyekkel, akik elveszítik az állampolgárságukat, ugyanakkor Magyarországon állandó lakhelyük nincs, tehát itt például egészségügyi ellátásra
nem jogosultak. Szlovákiában viszont külföldiként vannak kezelve, és be kellene jelentkezniük külföldiként, turistaként, vagy
mondjuk az EU szabályai alapján külföldi állam állampolgáraként az idegenrendészetre. Ezt viszont nem akarják megtenni,
hiszen az ő álláspontjuk szerint nem vesztették el a szlovák állampolgárságukat, mivel a törvény alkotmányellenes. Ilyen
emberek helyzete egyáltalán nincs szabályozva. Ez tehát az
egyik terület, ami az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján aggályos.
A másik kérdés az igazságos eljáráshoz való jog, amit az
Egyezmény hatodik cikke biztosít. Egyáltalán nem szabályozza
a törvény az eljárási kérdéseket. Nincs benne az, kinek kell bizonyítania, hogy valaki megkapta, illetve milyen alapon szerezte
meg egy idegen állam állampolgárságát, tehát kié a bizonyítási
teher. Ilyen esetben a hatóságok sem tudják, mit tegyenek.
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Felszólítják az embereket, hogy bizonyítsák, megkapták a magyar állampolgárságot. Ők pedig válaszolnak, hogy nem kötelesek erre, a törvény semmilyen ilyen jellegű kötelezettséget nem
ró rájuk. Az állami szerveknek nincs mi alapján eljárniuk, információt, adatot, úgy kérhetnek be, hogy erre jogszabályi felhatalmazásuk van. Ezért sokszor alakul ki hosszú levelezés az állampolgárok és egyes állami szervek között. Néha ehhez hozzájárul
az is, hogy titkosszolgálati módszerekkel vagy akár véletlenül
jutnak az állami szervek információhoz. Például, ha valakinek
magyar jogosítványa van, annak jó eséllyel magyar állampolgársága is van, és ha mondjuk, egy közúti ellenőrzés során ez
kiderül, akkor a rendőrség ezt jelentheti a titkosszolgálatnak, és
ők elkezdik az adatgyűjtést. Volt már ilyen esetre példa.
Ezeket a dolgokat lehet peresíteni Strasbourgban is, és ezeket
meg is lehetne nyerni. A legutóbbi ügy, ahol ezt próbáltuk, az
Fehér István ügye volt. Panaszát elutasította a strasbourgi Bíróság, arra hivatkozva, hogy ő már 2011-ben beadott egy panaszt
Strasbourgba. Nem derül ki pontosan a mostani döntésből, hogy
mi a jelenlegi elutasítás oka. A szóbeli tájékoztatás alapján, főként azért találták a panaszt megalapozatlannak, mert ugyanarra „panaszkodik”, amit 2011-ben már vizsgált a Bizottság. Ez
nem teljesen igaz, idén egy teljesen új aspektusra panaszkodott,
de mivel Strasbourgban is látják, mennyire politikailag érzékeny
ez az ügy, az ő ügyében nem akartak pozitív döntést hozni. Ez
lett a végeredmény.
Én úgy gondolom, hogy egy más panaszos esetében, akinél
kicsit kedvezőbbek lennének a tényállási feltételek, ezekre hivatkozva lenne esély a sikerre. Viszont egy ilyen döntésnek mi
lenne a következménye? Magát az alapkérdést szerintem egy
ilyen esetleges pozitív döntés sem kezelné. Akár az igazságos
eljárásra hivatkozunk, akár arra, hogy az állampolgárság elvesztésének különböző egyéb negatív következményei vannak,
amik a magánélethez való jogot érintik, ezek nem adnának választ arra az alapkérdésre, hogy van-e valakinek joga ahhoz,
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hogy szlovák állampolgár maradjon. Politikai végrehajtás szempontjából biztos segítene egy ilyen strasbourgi döntés is, de nem
magára az alapkérdésre adna választ.
Magára az alapkérdésre választ a szlovák Alkotmánybíróság
adhatna, mivel a jogszabály és az Alkotmány között van egy
tényleges ellentét. Ennek nyomán az én ötletem az volt, hogy
ezt az alkotmánybírósági döntést is kikényszeríthetnénk Strasbourg által. Fehér István ügye pontosan erre irányult. Ő a hazai eljárás során is többször kérvényezte, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg azt, hogy az egész ellene folyó eljárás
nem egy olyan törvényen alapul-e, ami alkotmányellenes.
Ezért kérte a bíróságokat, hogy utalják ezt a kérdést az Alkotmánybíróság elé. A kerületi bíróság ezt megtagadta, később
a Legfelsőbb Bíróság is megtagadta, és ezt az elutasítást panaszolta most Strasbourgban. Az igazságos eljáráshoz való jog
ebben az esetben azért sérült, mert annak a törvény alkotmányosságát nem vizsgálták, ami alapjául szolgált az ő megbírságolásának. Ebben nem foglalt állást most Strasbourg, az ügy
politikai érzékenységére való tekintettel. Úgy gondolom, hogy
egy másik panaszos esetében, akinek az ügye nem annyira politikailag érzékeny, mint az övé volt, hogy lenne lehetőség előremozdulásra.
Van még egy lehetséges megoldás. Jelezte a Bíróság, hogy bizonyos esetekben az állampolgárságtól való megfosztás, ha önkényesnek minősülne, akkor ez önmagában is sértené a magánélethez való jogot. De Szlovákia esetében nem egyértelmű,
hogy mégis mi lenne az tényállás, ami már önkényes megfosztásnak minősül. Próbálunk olyan ügyfeleket találni, akiknél ez
a helyzet felmerült. Például, ha valaki névtelen bejelentésre
veszti el az állampolgárságát úgy, hogy az eljárásban nem is tud
részt venni, arra talán Strasbourg is azt mondaná, hogy itt már
maga az állampolgársághoz való jog sérült a magánélethez
való jog részeként.
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5. Egyéb nemzetközi jogi szempontok
Említek még két nemzetközi jogi szempontot. Az Uniós jog is
biztosítja az EU-s állampolgársághoz való jogot. Szlovákia EU
tagállam, tehát a szlovák állampolgárság egyben EU-s állampolgárságot is jelent. 2019 márciusában az Európai Unió luxemburgi Bírósága úgy döntött egy Tjebbes nevű ügyben,1 hogy
a holland állampolgárságtól való megfosztás abban a konkrét
esetben nem volt ellentétes az EU Alapjogi Kartájával. Ugyanakkor egy ilyen megfosztásra is vonatkozik az EU Alapjogi
Kartája, tehát az arányosság szempontja itt érvényes, a bíróságoknak figyelembe kell venni. Ha pedig nem veszik, az sérti az
EU-s jogot. Kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, men�nyire működhet ez az érvelés Szlovákia esetében. Szlovák-magyar állampolgárság esetében ugyanis az illető nem veszti el az
EU-s állampolgárságát. Tehát ha azért veszíti el valaki a szlovák
állampolgárságát, mert megkapja a magyart, az EU-s állampolgárságát nem veszíti el, ezért véleményem szerint az EU Bírósága nem találna jogsértést. Ez az érvelés azok esetében lenne releváns, akik valamilyen nem EU-s állam állampolgárságát
veszik föl. Lehet, hogy lesz ilyen, például valaki ausztrál állampolgárságot szerez és elveszti a szlovákot, és emiatt az EU Bíróság vizsgálni tudja a szlovák állampolgársági törvényt.
Van még egy jogi lehetőség. Van egy régi nemzetközi jogi
egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről, amelyet még 1960. november
4-én kötöttek. Erről az egyezményről nem tudni, hogy hatályban van-e még. Hónapok óta próbálom ezt kinyomozni, és a két
külügyminisztérium is ellentétes dolgokat nyilatkozik ezzel
1 Lásd a C-221/17. sz. M.G. Tjebbes és társai kontra Minister van Buitenlandse
Zaken a Raad van State (Hollandia) által benyújtott előzetes döntéshozatali
eljárással kapcsolatos ítéletet.
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kapcsolatban. A szlovák Külügyminisztérium azt állítja, hogy
szerintük hatályban van, a magyar Külügyminisztérium azt
mondja, hogy nincs hatályban, mindenesetre ők nem alkalmazzák. Ez azért fontos, mert az új szabályozás és ez az államközi
egyezmény együtt akadályozza meg azt, hogy azok a gyerekek,
akiknek a szülei szlovák és magyar állampolgárok is, megkaphassák mind a két állam állampolgárságát.
Van egy potenciális panaszosunk, aki ezt az ügyet is szívesen
bíróságra vinné, csak ehhez még ki kell deríteni, hogy hatályban
van-e még a két álam között köttetett említett egyezmény. Nagyon érdekes helyzetben van a panaszos, mert négy gyereke
van. A két legidősebb magyar-szlovák-amerikai-szerb állampolgár, a harmadik már csak magyar-szlovák lenne, és neki nem
akarják megadni a szlovák állampolgárságot, míg a legfiatalabb
magyar-szlovák-szerb. Az amerikai és szerb állampolgárság
alapján három gyerek megkapta a szlovák állampolgárságot,
még akkor is, ha a hivatal számára ismert módon közben magyar állampolgárságuk is volt. A harmadik gyerek esetében
azonban a hivatal csak akkor hajlandó elismerni a szlovák állampolgárságot, ha a magyarról lemond, amit viszont a szülők
nem akarnak megtenni. Ezt az ügyet szívesen bíróságra vinnénk,
és emiatt hónapok óta nyomozunk az után, hogy hatályban
van-e még ez az egyezmény, illetve milyen bizonyítékokra tudnak ezzel kapcsolatban hivatkozni a két külügyminisztériumban, hogy majd bíróság vizsgálhassa meg a kérdést.
Ezek tehát a nemzetközi jogi szempontok. Hogyha sikerül is
Strasbourgban vagy más fórumon sikeres nemzetközi döntést
elérni, ezt mindenképpen végre kell még hajtani hazai szinten,
tehát valamilyen módon el kell törölni a szlovák állampolgársági törvényt, illetve ezt a konkrét szakaszát. Ezt a szlovák Alkotmánybíróság tudja megtenni, vagy pedig a szlovák parlament.
Ezek a döntések egy nagyon fontos és erős politikai érvet jelentenének, ami a többi eszközzel együtt vezethetne valamilyen
eredményre. Hogy politikai szinten lesz-e valamilyen változás,
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azt meglátjuk a jövő februári parlamenti választások után. Jogilag pedig ezek a lehetőségek adottak ahhoz, hogy valamilyen
sikert érjünk el.
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Gyeney Laura
A SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
SZABÁLYOZÁS, AZ EURÓPAI UNIÓ
BÍRÓSÁGÁNAK UNIÓS POLGÁRSÁGRA
VONATKOZÓ GYAKORLATA TÜKRÉBEN
1. A tagállami polgárság elvesztésének
uniós polgári intézményre gyakorolt hatása
Mint köztudott, a Maastrichti Szerződéssel létrehozott uniós polgárság intézménye járulékos jelleggel bír, így az kizárólag a tagállamok közvetítésével létezik. Következésképp, az uniós polgárság megszerzése és elvesztése, a tagállami állampolgárság
megszerzésének és elvesztésének a függvénye.1 A jogintézmény
járulékos jellegére, így a tagállami és az uniós jogrendhez való
egyidejű kötődésére jól rávilágít annak elsődleges joganyagban
elfoglalt helye is. Az uniós polgárság bár fogalmilag az Európai
Unióhoz kötődik, az arra vonatkozó fő rendelkezések mégis magában az Európai Közösséget létrehozó Szerződésben (EKSZ)
kerültek elhelyezésre, amely joganyag nemzetek feletti jellege
már egészen a kezdetektől utat nyitott a luxemburgi bíróság e
tárgyban született értelmező döntéseinek. A 2007-es Lisszaboni
Szerződés e tekintetben csupán annyi változást hozott, hogy az
EKSZ-t felváltó Szerződésben, így az Európai Unió Működéséről
szóló Szerződésben (EUMSZ) az uniós polgárság és a hozzá kapcsolódó jogok a megkülönböztetés tilalmával kerültek egy részbe (EUMSZ Második Rész, 18-25. cikkek). Ez lényegében véve
megerősítette azt a Bíróság joggyakorlatában már jóval korábban
1 EUMSz. 20. cikk (1) bek.: „Létrejön az uniós polgárság. Uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti, és
nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot.”
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kijegecesedett tételt, amelynek értelmében, az uniós polgárok a
fogadó állam kvázi egyenértékű tagjaként, a nemzeti jogok tartalma szerint biztosított egyenlő bánásmód alapján élvezhetik a
szabad mozgás kínálta előnyöket.
Az Európai Unió Bíróságának (EUB) gyakorlatában relatíve
csekély azon esetek száma, amelyek kifejezetten a tagállami állampolgárság és az uniós polgárság viszonyát taglalják. Ezek
az esetek mégis hangsúlyos szereppel bírnak az Unió alkotmányos rendjének fejlődését illetően, különösen, ami e státusz
alapvető jellegét, illetve az Unió és a tagállami hatáskörmegosztás kérdését illeti.
Kiváló példáját adja a fentieknek az uniós jogfejlődés szempontjából meghatározó jelentőségű Rottman ítélet,2 amelyben a
Bíróság első ízben vizsgálta a tagállami állampolgárság egyedi
határozattal történő visszavonásának uniós joggal való összeegyeztethetősége kérdését. A Rottman ügy kapcsán, amelynek
fókuszában egy csalárd úton szerzett állampolgárság állt,3 a Bíróság immár egyértelműen deklarálta, hogy az állampolgárság
megszerzése és elvesztése bár főszabályként továbbra is tagállami hatáskörbe tartozó kérdés, ám a bírói felülvizsgálat során
– épp az uniós polgári intézmény alapvető jellegére tekintettel –

2 A Bíróság C-135/08, Janko Rottman v Freistaat Bayern (Rottman) ügyben
hozott ítélete, [ECLI:EU:C:2010:104].
3 Az ügyben egy megtévesztéssel szerzett állampolgárság visszavonásáról
volt szó. A tényállás szerint az eredetileg osztrák állampolgárságú Rottman
úr, élve a szabad mozgás kínálta jogosítványaival Németországban telepedett le. Itt honosítás iránti kérelmet nyújtott be, azonban az eljárás során elhallgatta, hogy ellene Ausztriában büntetőeljárás van folyamatban. A német
hatóságok az elfogatóparancsról való tudomásszerzést követően – tekintettel, hogy azt csalárd módon szerezte – visszavonták a honosítást. Ezzel Rottman úr lényegében elvesztette az osztrák állampolgárságát és egyben uniós
polgári státuszát is. Az ügy kapcsán lefolytatott előzetes döntéshozatali eljárás azon kérdés megválaszolására irányult, hogy a megtévesztéssel szerzett
állampolgárság visszavonása összeegyeztethető-e az uniós joggal, ha annak
eredményeként a kérdéses személy uniós polgári jogállása elvész.
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figyelemmel kell lenni az uniós jogi standardokra. Ez a kijelentés teljességgel érthető, mivel a tagállami polgárság elvesztése
kihathat magára az uniós polgári státuszra és az abból fakadó
jogosítványokra.4
A Bíróság ítéletének indoklásában rögzítette továbbá, hogy
a visszavonó határozat kimenthető azon közérdekű indokra
való hivatkozással, miszerint az állampolgárságot csalárd úton
szerezték meg.5 Ennek során az előterjesztő bíróságnak azonban vizsgálnia kell, hogy a határozat tiszteletben tartjae az arányosság elvét.
Az alább tárgyalandó Tjebbes ügy6 tárgyát illetően megegyezik a fenti Rottman ügyben foglaltakkal, tekintve, hogy ezen
eset középpontjában is az állampolgárság elvesztésének kérdése, és annak uniós polgárságra gyakorolt hatása áll. Amíg azonban utóbbiban egy, az állampolgárságot egyedileg visszavonó
határozat ügyében kellett állást foglalnia a testületnek, addig a
Tjebbes ügyben már kifejezetten az állampolgárság törvény erejénél fogva történő elvesztésének uniós joggal való összhangját
vizsgálta a Bíróság, röviden kitérve a szülők státuszvesztése
kapcsán jogsérelmet szenvedő kiskorúak helyzetére is.

4 „Nyilvánvaló, hogy – jellegénél és következményeinél fogva – az uniós jog
hatálya alá tartozik a valamely tagállam hatóságai által elfogadott, a honosítás visszavonására irányuló határozattal szembesülő, az alapügy felpereséhez hasonló uniós polgár helyzete, amely határozat őt – az eredetileg általa
birtokolt, valamely másik tagállam állampolgárságának elvesztését követően – az EK 17. cikkben biztosított jogállás, valamint az azzal összefüggő
jogok elvesztését esetlegesen maga után vonó helyzetbe hozza.” Rottman
ítélet 42. pont.
5 „E tekintetben jogszerű az, hogy valamely tagállam védeni kívánja a közötte
és állampolgárai között meglévő, szolidaritáson és hűségen alapuló, különös
kapcsolatot, valamint az állampolgársági jogviszony alapját képező jogok és
kötelezettségek kölcsönösségét.” Rottman ítélet 51. pont.
6 A Bíróság C-221/17 sz., Tjebbes and Others v Minister van Buitenlandse
Zaken (Tjebbes) ügyben hozott ítélete, [ECLI:EU:C:2019:189].
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2. A Tjebbes ügy tényállása
A vitatott holland rendelkezés értelmében minden előzetes figyelmeztetés nélkül veszítik el azok a kettős, vagy többes állampolgárok a holland állampolgárságukat, akik 10 éven keresztül
Hollandián, avagy az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ)
hatálya alá tartozó területen kívül élnek. Megszakítja ezt az időszakot egy hosszabb idejű (legalább egy éves) hollandiai tartózkodás, avagy holland útlevél/személyi igazolvány kiállítása
iránti kérelem, végül egy online formula kitöltése, amely értelmében a kérdéses személy továbbra is a holland állam kötelékébe szeretne tartozni. Ha nagyon sarkosan akarunk fogalmazni,
akkor azt mondhatjuk, hogy mindenféle előzetes tájékoztatás
hiányában veszíthetik el állampolgárságukat mindazok, akik
Kochenov szavaival élve „elmulasztanak egy nem magától értetődő
papírmunkát”.7 Mi több, az állampolgárság családon belüli egységességének elvéből következően, az állampolgárság elvesztésének jogkövetkezménye azon kiskorú gyermeket is sújtja,
akiknek szülei a fenti módon, azaz ipso iure veszítik el állampolgárságukat.
A holland szabályozás által érintett felperesek, bár különböző módon nyerték el holland állampolgárságukat,8 helyzetük
abban megegyezett, hogy mindannyian születésüktől fogva,
vagy legalábbis már igen hosszú ideje az Unió területén kívül
éltek. Tjebbes születésétől kezdve Kanadában élő, kanadai-holland kettős állampolgár volt. Koopman bár Hollandiában látta
meg a napvilágot, később Svájcba költözött, ahol állampolgárságot szerzett és családot alapított. Koopman gyermeke, Dubois egész életét Svájcban töltötte, azonban szülei révén holland és svájci állampolgárságot is nyert. Végül Abady, iráni
állampolgársága mellé honosítás útján holland állampolgársá7 Kochenov, Dimitry: The Tjebbes fail, In: European Papers, Vol.4, Issue 1, 2019,
322. Letöltés helye: www.europeanpapers.eu. Letöltés ideje: 2019.12.14.
8 Vérségi alapon, avagy honosítás útján.
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got is szerzett, ám hosszú évek óta Iránban élt. A fenti polgárok mindegyike útlevél kiállítási kérelmének elutasítása során
szembesült a ténnyel, hogy már nem tartozik a holland állam
kötelékébe, következésképp egy harmadik állam polgáraként,
már uniós polgársággal sem rendelkezik. A Tjebbes ügy érdekessége tehát abban áll, hogy a felperesek mindenféle előzetes
tájékoztatás hiányában,9 automatikusan, a törvény erejénél
fogva veszítették el tagállami állampolgárságukat és ezzel uniós polgári jogállásukat, szemben a fent említett Rottman üg�gyel, ahol egyedi határozat útján került sor az állampolgárság
visszavonására.
Az alapügyben eljáró bíróság előzetes döntéshozatali eljárás
keretében feltett kérdése annak megválaszolására irányult, vajon az említett törvényi szabályozás, amely egyedi vizsgálat hiányában írja elő az állampolgárság elvesztését, összhangban
áll-e a Szerződés uniós polgári jogállást (EUMSZ 20. cikk), illetve annak szabad mozgást (EUMSZ 21. cikk) biztosító rendelkezésével, különös tekintettel az Alapjogi Charta magán- és család élet tiszteletben tartását rögzítő 7. cikkére.

3. A Bíróság Tjebbes ítélete
Az EUB Tjebbes ítéletének indoklásában mindenekelőtt rögzíti,
hogy mozgási elem hiányában, az előzetes döntéshozatali kérdést
kizárólag az uniós polgári jogállásról rendelkező EUMSZ 20. cikke
fényében szükséges megválaszolni. Ezt követően lényegében a
Rottman ügyben kimondottakat ismétli meg. Így mindenekelőtt,
hogy a tagállami állampolgárság odaítélése, és visszavonása tagállami hatáskörbe tartozik, azonban e kizárólagos hatáskörgyakorlás
9 A holland útlevél érvényességi ideje épp tíz év, így amennyiben a dokumentum lejárta előtt nem kérvényezik annak meghosszabbítását, lényegében
automatikusan, azaz a törvény erejénél fogva elvész az Unió területén kívül tartózkodó és más állampolgársággal is rendelkező személyek holland
állampolgársága.
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során előbbieknek tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot.10 Ítéletében deklarálja azt a szintén alapvető jelentőségű tételt, miszerint,
„[...] jogszerű, ha valamely tagállam védeni kívánja a közötte és állampolgárai között meglévő, szolidaritáson és hűségen alapuló, különös kapcsolatot, valamint az állampolgársági jogviszony alapját képező jogok és kötelezettségek kölcsönösségét”.11
Ennek alapján jut el a következtetésig, hogy a tagállam és polgára közti tényleges kapcsolat védelme – a többes állampolgárság nem kívánatos hatásainak holland jogalkotó által is célzott
csökkentése révén – olyan legitim érdeknek tekinthető, amelyre
hivatkozással az állampolgárságtól megfosztó nemzeti rendelkezés kimenthető.12
Arról pedig, hogy a „10 éves szabály” kritériuma vajon megfelelő eszköz-e a fenti cél elérésére, lakonikus rövidséggel úgy nyilatkozik: a 10 éves megszakítás nélküli távollét „tekinthető úgy,
mint amely e tényleges kapcsolat hiányát tükrözi”, és amelyhez a
tagállam – a nemzetközi joggal összhangban – az állampolgárság
elvesztését kapcsolja jogkövetkezményként, kiterjesztve ezt az
érintett uniós polgár kiskorú gyermekére is. 13 A Bíróság szerint az
intézkedés jogszerűségét egyébiránt megerősíti a 10 éves időszak
megszakíthatósága is.
A holland állampolgársági szabályozás elvi jogszerűségének
rögzítését követően, a Bíróság ítéletének indoklásában ugyanakkor leszögezi azt a nagyon fontos feltételt, hogy ez csak is
arra az esetre irányadó, ha a nemzeti szabályok egyidejűleg lehetővé teszik az állampolgárság elvesztése uniós jogi következményeinek egyénre szabott vizsgálatát.14
10 Tjebbes ítélet 32. pont, Rottman ítélet 42., ill. 45. pontok.
11 Tjebbes Ítélet 33. pont, Rottman ítélet 51. pont.
12 Tjebbes ítélet 34-35. pontok.
13 […]egy kiskorú gyermek szülei és a Holland Királyság közötti tényleges
kapcsolat hiánya főszabály szerint azt vonja maga után, hogy e gyereknek
nincs kapcsolata e tagállammal. Tjebbes ítélet, 36. pont.
14 Uo. 41. pont.
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„Valamely tagállam állampolgárságának a törvény erejénél fogva
történő elvesztése nem lenne összeegyeztethető az uniós joggal, ha a
vonatkozó nemzeti szabályok egyetlen időpontban sem tennék lehetővé az állampolgárság elvesztésével az érintett személyekre az uniós
jogra tekintettel gyakorolt következmények egyéni vizsgálatát.”Tjebbes ítélet 41. pont.
„Ha valamely tagállam állampolgárságának elvesztése a törvény
erejénél fogva megy végbe, és az uniós polgári jogállás elvesztését
eredményezi, az illetékes nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak módjában kell hogy álljon, hogy járulékos jelleggel vizsgálják az állampolgárság elvesztésének következményeit, és adott esetben ex tunc hatál�lyal visszaállítsák az érintett személy állampolgárságát az általa úti
okmány vagy az állampolgárságát tanúsító bármely más dokumentum kiállítása iránt benyújtott kérelem alkalmával.”15
Döntésében tehát a luxemburgi fórum megköveteli egy az
érintett bíróságok, illetve hatóságok által lefolytatandó, minden
körülményre kiterjedő járulékos vizsgálat lehetőségének biztosítását, amely eredményeként az állampolgárság akár visszamenőleges hatállyal is visszaállítható. A fenti arányossági vizsgálatnak minden esetben a megfosztás uniós jogi következményeire, így annak az érintett személy családi és szakmai életére
gyakorolt hatására kell irányulnia. Az értékeléskor figyelemmel
kell lenni az Alapjogi Chartában foglaltak érvényesülésére, így
különösen a 7. cikk szerinti magán és családi élet tiszteletben
tartásának jogára, illetve a 24. cikk szerinti „a kiskorú gyermek
mindenekfelett álló érdekének” követelményére.16 A Bíróság
szerint, a fenti vizsgálat tekintetében, releváns faktornak bizonyulhat az érintett személy szabad mozgási és tartózkodási jogainak korlátozott volta, továbbá azon biztonsági kockázat,
amelyet harmadik országok területén a konzuli védelem hiánya jelenthet.
15 Tjebbes ítélet 42. pont.
16 Tjebbes ítélet 46-47. pontjai.
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„Az ilyen vizsgálat megköveteli az érintett személy, valamint családja egyéni helyzetének értékelését annak meghatározása céljából,
hogy az érintett tagállam állampolgárságának elvesztése, amennyiben
az az uniós polgár jogállás elvesztését eredményezi, olyan következményekkel járe, amelyek a nemzet jogalkotó által követett célhoz képest
aránytalan módon érintenék családi és szakmai élete alakulását az
uniós jogra tekintettel. E következmények nem lehetnek hipotetikusak
vagy esetlegesek.”17

4. Az ítélet rövid elemzése
Mint láttuk, a Bíróság döntésének alapjául az EUB Rottman ítéletében foglaltak szolgáltak, ami a két ügy tényállási hasonlóságára tekintettel, egyáltalán nem meglepő. A Tjebbes ügy tehát
egyfajta kiterjesztő értelmezését adja a Rottman döntésnek,
amikor megerősíti, hogy az abban foglaltak az egyedi határozatokon túl minden, a tagállami állampolgárságtól megfosztó,
normatív hatályú rendelkezésre is irányadóak.18 Mely elemekre
vonatkozik ez a megerősítés?
Mindenekelőtt arra, hogy egy állampolgárságtól megfosztó
(akár egyedi, akár normatív aktus esetén) az uniós jogi relevancia fennáll, függetlenül attól, hogy az érintett korábban már élt-e
17 Tjebbes 44. pont.
18 Peers szerint a Rottman döntésben foglaltak ad absurdum akár egy tagállam
kilépésével kapcsolatos helyzetre, így magára a Brexitre is alkalmazást nyerhetnek. Az Egyesült Királyság kilépésével ugyanis a brit polgárok elviekben
az uniós polgárságukat is elveszítik, azaz egy másik tagállami polgárság híján
harmadik országbeli polgárokká válnak. Ezt támasztja alá maga a kilépési megállapodás is, amely immár különbséget tesz a brit és az uniós polgárok között.
Egyfajta ellenérvként szolgálhat persze, hogy maga a szerződés ugyanakkor
kizárólag az uniós polgári státusz elnyeréséről szól, nem említve a státusz elvesztésének esetkörét. E kissé gyenge lábakon álló értelmezés szerint tehát a
britek még egy esetleges brexittel sem foszthatók meg uniós polgárságuktól.
E kérdésről lásd bővebben: Peers, Steve: Citizens of somewhere else? EU citizenship and loss of Member State nationality. EU Law Analysis, 2019.03.27.
Letöltés helye: eulawanalysis.blogspot.com. Letöltés ideje: 2019.08.07.
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a szabad mozgás jogával.19 Hasonlóképpen megerősítést nyert,
hogy az állampolgárság odaítélése és elvesztése tagállami hatáskörbe tartozó kérdés. Ahogy Eijken fogalmaz, az állampolgárság „végső kapuőrei”(ultimate gatekeeper) maguk a tagállamok.20
Végül, de nem utolsósorban, a tagállamoknak e hatáskörgyakorlás során – az uniós polgárság alapvető jellegéből is kiindulva –
figyelemmel kell lenniük az uniós jogi minimumstandardokra,
különösen az intézkedés jogszerűségét alátámasztó közérdekű
cél követelményére, illetve az arányosság jogelvére, amely tehát
behatárolja az állampolgársági szabályozással kapcsolatos tagállami mozgásszabadságot.21 A következőkben e kérdéskört
vizsgáljuk meg tüzetesebben.
4.1. A „tagállam és polgára közti tényleges kapcsolat”, mint a
tagállami intézkedés jogszerű igazolása
Amint láthatjuk, e minimumstandardoktól eltekintve, a tagállamok igen széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek állampolgársági ügyekben. Nevezetesen megszabhatják azon feltételeket,
amelyek következményeként polgáraik megtarthatják, vagy épp
elveszíthetik állampolgárságukat.
Ezt tükrözi a Tjebbes ítélet is, amelyben a Bíróság úgy találta,
hogy az állampolgárság elvesztését maga után vonó aktus jogszerű igazolásául, a Rottman ügyben hivatkozott csalárd maga19 Amíg a Rottman ügyben az elvi lehetőség fennállt a szabad mozgási jogosítványokra hivatkozás tekintetében, addig a Tjebbes ügyben már egy nyilvánvalóan tisztán tagállami tényállásról volt szó.
20 Van Eijken, Hanneke: Tjebbes in Wonderland. On European Citizenship,
Nationality and Fundamental Rights. In: European Constitutional Law Review,
Vol. 15. Issue 4. 2019.
21 E minimumstandardok körébe tartozik, hogy a jogfosztás nem lehet önkényes, ahogy azt számos nemzetközi egyezmény, így az Európa Tanács
keretében, 1997. november 6án kelt, állampolgárságról szóló európai egyezmény, illetve az ENSZ 1948. december 10-én kelt, Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata is rögzíti.
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tartáson túl, számos egyéb körülmény is szolgálhat. Így megalapozhatja azt a tagállam területéről való bizonyos idejű távollét,
amely – a Bíróság olvasatában – „tekinthető úgy, mint ami a tagállam és polgára közti tényleges kapcsolat hiányát tükrözi”.22
A Bíróság indoklása szerint ezt támasztják alá a vonatkozó
nemzetközi egyezmények is,23 amelyek külföldi tartózkodás esetén, – bizonyos feltételekkel – jogszerűnek ítélik az állampolgári
státusz elvesztését, mint jogkövetkezményt.
E ponton szükséges megjegyeznünk, hogy a Bíróság nemzetközi jogra utalása, az effektivitás elvének „uniós jog általi szentesítése” vonatkozásában nem kifejezetten szerencsés. Egyrészt, mivel e
nemzetközi egyezmények nem magukra az uniós tagállamokra
lettek szabva. Másrészt, mivel a luxemburgi testület korábbi esetjogában már deklarálta, hogy a nemzetközi jogban szokásos „tényleges állampolgárság elvének” alkalmazása, így az állampolgárság „szokásos tartózkodási hely” alapján történő meghatározása
nem felel meg az uniós jognak.24 A Bíróság korábbi Micheletti ítéletében már egyértelművé tette, hogy az állam és állampolgára
közötti valódi kapcsolat fogalma az EU-ban már túlhaladott, e
döntéséről azonban hallgat Tjebbes ítéletének indoklásában.25
22 Tjebbes ítélet, 36. pont.
23 A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, New Yorkban 1961. augusztus 30-án elfogadott egyezmény, illetve az Európa Tanács keretében, 1997.
november 6án kelt, állampolgárságról szóló európai egyezmény.
24 A Bíróság C- 369/90 sz. Micheletti és társai kontra Delegación del Gobierno
en Cantabria ítélet, [ECLI:EU:C:1992:295], 6. pont.
Mi több, a nemzetközi jogi tárgyú Nottebohm ügyben megfogalmazott
valódi kapcsolat követelménye is csak a diplomáciai védelem gyakorolhatósága vonatkozásában, és nem általános jelleggel került lefektetésre. Sonnevend Pál: Állampolgárság, idegenjog. In: Kende Tamás-Sonnevend PálNagy Boldizsár-Valki László (szerk.): Nemzetközi Jog. Budapest: Complex
Kiadó. 2014, 518.
25 Erre némi magyarázatként szolgálhat ugyanakkor, hogy a fent említett Micheletti esetben nem az állampolgári státusz odaítéléséről, vagy megvonásáról volt szó, hanem annak egy másik tagállam általi elismeréséről, kifejezetten a belső piaci jogok gyakorlása céljából.
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Az ítélet indoklásának mindössze pár szavas és kissé nehezen megfogható utalása arra, hogy a távollét akár a tényleges
kapcsolat hiányaként is értékelhető, mindemellett jól tükrözi a
Bíróság bizonytalan megközelítését a területen tartózkodás
követelményének uniós megítélését illetően. Nem meglepő a
Bíróság visszafogottsága e kérdést illetően, tekintve, hogy
előbbinek az uniós polgári jogállás járulékos, egyszersmind
alapvető jellegére figyelemmel kellett meghoznia döntését. Ha
kizárólag az utóbbi szempontrendszert tekintjük, – így annak
uniós jogban betöltött alapvető szerepét, illetve extraterritoriális karakterét –, az uniós polgárság intézményének területen
tartózkodás követelményével való összekapcsolása valóban
problematikus lehet, még ha ez a tagállami polgárságon keresztül, indirekt formában történik is. Ahogy az a Bíróság korábbi Eman és Sevinger ítéletében26 már megerősítést nyert, az
uniós polgári státusz az Unió területén kívül is alapvető jogállás marad, mi több, számos uniós polgári jogosítvány az Unió
határain túl is gyakorolható.27 Ezzel szemben a jogállás járulékos jellegének fókuszba állítása – így a hatáskörátruházás elvének Bíróság általi tiszteletben tartása – egészen más megvilágításba helyezi a kérdést, ahogy azt a holland szabályozás
EUB által lefolytatott és a következőkben bemutatandó arányossági vizsgálata is mutatja.
4.2. Szigorú arányossági teszt, mint a döntés új eleme
Az alapeljárás felperesei keresetükben többek között azt sérelmezték, hogy a holland törvény megtiltja a nemzeti bíróságok
számára a tényleges kapcsolat fennállását igazoló egyéb körülmények figyelembevételét. Az olyan egyedi körülményekét, amelyek a Hollandiával fenntartott tényleges kapcsolat megőrzését
26 A Bíróság C- 300/04 sz. Eman és Sevinger ügyben hozott ítélete,
[ECLI:EU:C:2006:545].
27 Kochenov, 2019 i. m. 329.
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mutatják, mint például a holland nyelv ismerete, a családi és/
vagy érzelmi kapcsolatok megőrzése e tagállamban, valamint a
választójog gyakorlása a holland választásokon. A Bíróság –
ahogy arra fent már utaltunk – kétségkívül adós maradt annak
megválaszolásával, hogy a 10 éves szabály önmagában, azaz
minden más, a tagállam felé mutató kapcsolóelv értékelése nélkül, vajon alkalmas eszköznek bizonyul-e a közérdekű cél, így
a tagállam és polgárai közti tényleges kapcsolat elérésére. A Bíróság a helyett tehát, hogy a 10 éves szabály megfelelőségét illetően, részletes fejtegetésbe bocsátkozott volna, – az időszak
könnyű megszakíthatóságára, így az okmányok meghosszabbításának lehetőségére hivatkozással – egyszerűen csak elismerte
a holland rendelkezés jogszerű voltát. E megoldással a Bíróság
nem csak hogy kikerülte a főtanácsnok által körülírt nemzeti
eszközök értékélésének csapdáját,28 hanem maximálisan tiszteletben tartotta a hatáskörátruházás elvének alapvető uniós követelményét.29
Ez messze nem jelenti ugyanakkor, hogy a Bíróság a Tjebbes
ítéletében ne állna ki az uniós polgári jogok érvényesítésének
uniós jogi kívánalma mellett. Való igaz, hogy nem mutatkozott késznek nyílt terepen harcba szállni a holland jog azon
megkülönböztető gyakorlatával szemben, amely kettős állampolgárság esetén, a területen tartózkodás, illetve az okmányok
28 Mengozzi Főtanácsnok szerint az arányossági vizsgálatot illetően ki kell
zárni a nemzeti bíróságok, hatóságok konkrét ügyre vetített egyedi vizsgálatát a fenti faktorok tekintetében. Érvelése szerint ugyanis, amennyiben ez
történne, a nemzeti bíróságoknak kellene dönteniük az adott tagállam felé
mutató releváns kapcsolóelvekről (pl. nyelvismeret), amely azon túl, hogy
sérti a hatáskörátruházás elvét, egyben jogbizonytalanságot idézne elő. Paulo Mengozzi főtanácsnoki indítványa a C-221/17 sz., Tjebbes and Others v
Minister van Buitenlandse Zaken (Tjebbes) ügyben, [ECLI:EU:C:2018:572],
113. pont.
29 Ezen elv értelmében az Unió kizárólag az uniós országok által a Szerződésekben ráruházott hatáskörök határain belül jár el a meghatározott célkitűzések megvalósításában.
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meghosszabbításának függvényévé rendeli az állampolgárság
megtartását.30 Ugyanakkor nagyon is igyekezett ezen előírás
hatályát korlátozni, amikor úgy rendelkezett, hogy törvényi
rendelkezésből fakadó, automatikus státuszvesztés esetén
igenis biztosítani kell a lehetőségét egy a tagállami bíróságok,
illetve hatóságok által lefolytatandó járulékos vizsgálatnak,
amely akár az állampolgárság ex tunc hatállyal való visszaállítását is eredményezheti. Nem véletlenül nevezi a jogirodalom
a Tjebbes ítéletet egy merész döntésnek,31 hiszen ezzel a Bíróság eljárásjogi értelemben behatol egy korábban kizárólagosan tagállami döntéshozatal számára fenntartott területre.
Az uniós jogi következmények egyéni vizsgálatának Tjebbes
ügy általi előírása egy igen szigorú arányossági tesztnek felel
meg, amely szigorúság messze nem mondható el a Bíróság
uniós polgárság tárgyában született legújabb döntései kapcsán.
E döntéseiben a taláros fórum vagy egyenesen szükségtelennek ítélte az arányossági vizsgálat elvégzését, vagy épp csak
egy laza tesztet alkalmazott. Így példaképp, a gazdaságilag inaktív polgárok szociális ellátásával kapcsolatos Dano,32 Alimanovic,33 és Garcia Nieto esetekben,34 a Bíróság úgy találta, hogy
egy tagállam megtagadhatja az igényelt ellátást bármiféle
egyedi vizsgálat lefolytatása hiányában is, tekintve, hogy már

30 Amellett persze, hogy nem is tehetné a hatáskörátruházás elve által szabott
szigorú korlátok okán.
31 Coutts, Stephen: Bold and Thoughtful: The Court of Justice intervenes in
nationality law Case C-221/17 Tjebbes. European Law Blog, 2019.03.25. Letöltés helye: europeanlawblog.eu. Letöltés ideje: 2019. 05.05.
32 A Bíróság C-333/13. sz. Elisabeta Dano és Florin Dano kontra Jobcenter
Leipzig ügyben hozott ítélete, [ECLI:EU:C:2014:2358].
33 A Bíróság C-67/14. sz. Jobcenter Berlin Neukölln v Nazifa Alimanovic
and Others ügyben hozott ítélete, [ECLI:EU:C:2015:597].
34 A Bíróság C-299/14 sz. Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
v García-Nieto and Others ügyben 2016. február 25-én hozott ítélete,
[ECLI:EU:C:2016:114].
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maga a szabad mozgás irányelv35 figyelembe veszi a kérelmező
egyéni körülményeit. Az európai parlamenti választójog korlátozásával kapcsolatos Delvigne ítéletében36 pedig a nélkül ítélte arányosnak a választójog nemzeti büntetőjog alapján történő korlátozását, hogy kifejezetten vizsgálta volna az ügy felperesével szemben
kiszabott egyedi büntetési tételt, vagy figyelembe vette volna az
egyén helyzetével kapcsolatos esetleges enyhítő körülményeket.
A Bíróság Tjebbes ítélete tehát egy kiegyensúlyozott döntésként jellemezhető, amely egyaránt tekintettel van az egyéni
(egyben az uniós) és a tagállami érdekekre. Az EUB a tagállami
bíróságok (illetve adott esetben hatóságok) által lefolytatandó
egyedi vizsgálat jogszabályi lehetőségének megkövetelésével,
ugyan erőteljesen behatol egy korábban tisztán tagállami mérlegelési körbe tartozó területre, mégis mindezt nagyon átgondoltan teszi, amennyiben kizárólagosan az uniós érdekek területére korlátozza a jogkövetkezmények egyéni vizsgálatát.37
4.3. Az alapjogi szempontok Bíróság általi
érvényesítésének kérdése
Bármennyire is üdvözlendő a döntés annak kiegyensúlyozott
volta miatt, bizonyos pontokon mégis kívánatos lett volna, ha a
Bíróság az uniós érdekek/értékek (és ezzel az egyéni felperesi
szempontok) kidomborítására nagyobb figyelmet szentel ítéletének indoklásában. Így, példaképp az EUB mindössze egyetlen
pontban foglalkozik a kiskorúak helyzetével, ami meglepően rö35 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.)
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, Hivatalos Lap L 158,
30/04/2004 o. 0077 – 0123.
36 A Bíróság C-650/13 sz., Delvigne v. Commune de Lesparre Médoc (Delvigne) ügyben hozott ítélete, [ECLI:EU:C:2015:648].
37 Így a szabad mozgási és tartózkodási jog érvényesülésére a családi élet és a
szakmai tevékenység folytatása céljából, ill. a konzuli védelemre harmadik
ország területén.
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vid, különösen a főtanácsnoki véleményben foglaltakhoz képest.
Mengozzi Főtanácsnok, hosszas fejtegetést követően, a szükségesnél korlátozóbbnak, és ily módon aránytalannak ítélte a holland szabályt, rámutatva a kiskorúak kiszolgáltatottságára állampolgárságuk megtartása tekintetében, egyben kihangsúlyozva
a gyermekek független uniós státuszának követelményét.38
A Bíróság bár nem követte a főtanácsnoki véleményben foglaltakat, mindemellett elismerte, hogy a családon belüli „egységes
állampolgárság elve” nem minden esetben szolgálja a gyermek
érdekét, így esetükben is komoly jelentőséggel bír a járulékos
vizsgálat lehetőségének tagállam általi biztosítása. Az EUB kissé
negligens megközelítése a kiskorúak jogainak érvényesítését illetően különösen érthetetlen, hiszen a Bíróság a tárgyalt Tjebbes
ítéletében – a korábbi Rottman döntésétől eltérően – immár kifejezetten késznek mutatkozik alapjogi vonatkozásokkal foglalkozni.
Erre utal a Charta 7. cikkében foglalt magán és családi élet tiszteletben tartása jogának EUB általi hivatkozása is.
Persze nem a gyermeki jogok területe az egyetlen, ahol bizonyos alapjogi vonatkozások elsikkadnak a Bíróság ítéletének indoklásában. Így, a döntés – a korábbi Eman és Sevinger ítélettől39
38 Mivel a kiskorúak önállóan nem igényelhetik az ahhoz szükséges dokumentumokat, így kevés ráhatással bírnak állampolgárságuk megtartására.
39 Az Eman és Sevinger ügyben az a kérdés merült fel, hogy valamely tagállam
az európai parlamenti választásokra vonatkozó választójogot megtagadhatja-e a Közösséghez társult tengerentúli területe, így az Arubán lakóhellyel
rendelkező saját állampolgáraitól. A Bíróság válasza nemleges volt. Ítéletének indoklásában rögzítette, hogy az uniós jog jelenlegi állása szerint a
választójogosultak körének meghatározását illetően semmilyen egyértelmű
következtetést nem lehet levonni az európai parlamenti választásokra vonatkozó EK rendelkezésekből, mivel azok nem használják az uniós polgár
kifejezést. Így annak meghatározása, hogy ki jogosult a választójog gyakorlására, az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor minden esetben a közösségi jog tiszteletben tartása mellett. Az Eman és Sevinger esetben
a Bíróság épp ezért úgy találta, hogy az egyenlő bánásmód közösségi jogelve
értelmében, az összehasonlítható helyzetben lévő személyeket, így az Arubán, illetve egy harmadik országban lakóhellyel rendelkező holland állampolgárokat nem érheti eltérő bánásmód, kivéve, ha ez objektívan igazolható,
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eltérően – nem tér ki a holland szabályozás az egyenlőség uniós
jogelvét esetlegesen sértő jogkövetkezményeire.40 Márpedig a
kettős állampolgárokat a fenti módon diszkrimináló szabályozás,
még ha az nem is magából a holland jogrendből, hanem sokkal
inkább a nemzetközi jog hontalanság elkerülését célzó szabályanyagból fakad, erősen megkérdőjelezi az egyenlőség jogelvének
érvényesülését.41
A fentiek kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon a holland
szabályozás hogyan érinti a kettős tagállami polgársággal rendelkezők helyzetét, tekintve, hogy az általában a külföldi állampolgárságról és nem kifejezetten a harmadik országbeli polgárokról beszél. Noha a Bíróság e kérdésről hallgat, a főtanácsnoki
véleményből egyenesen azt hallani ki, hogy a holland szabályozás nemcsak a harmadik országbeliekre, hanem a kettős tagállami állampolgársággal rendelkezőkre is kiterjed: „Amint ugyanis
azt már egyértelművé tettem, a holland állampolgárság e cikk által előírt elvesztése a Holland Királyság azon állampolgáraira is alkalmazandó, akik egy másik tagállam állampolgárságával is rendelkeznek, és
akiknek tartózkodási helye harmadik országban található.”42
ami az adott esetben viszont nem történt meg. A Bíróság C-300/04 sz. Eman
and Sevinger ügyben hozott ítélete, [ECLI:EU:C:2006:545].
40 Amíg az Eman és Sevinger esetben elfogadhatatlannak ítélte egy tagállam
állampolgárainak egyes csoportjai közti megkülönböztetést, a Tjebbes esetben láthatólag megengedettnek tartja azt.
41 Ejiken úgy véli, ez esetben elfogadható érvként szolgál, hogy a harmadik
és egy tagállami polgársággal rendelkező kettős állampolgárok nincsenek
összehasonlítható helyzetben a pusztán tagállami polgársággal bíró személyekkel. Ennek némiképp ellentmond a Bíróság Micheletti ítéletében megfogalmazott tétel, amely értelmében tilos bármilyen módon aláásni azon
uniós polgárok jogosítványait, akik egy harmadik ország polgárságával is
rendelkeznek. Azért csak némiképp, mert a két eset között valóban nem
lehet teljes párhuzamot vonni. Amíg ugyanis a Tjebbes ügyben az állampolgárság odaítélésének feltételeiről volt szó, addig a Micheletti ügyben
csupán egy másik tagállami állampolgárság hatóságok általi elismerésének
kérdéséről. Lásd Ejiken, 2019 i.m.
42 Paolo Mengozzi főtanácsnoki indítványa a Tjebbes ügyben, 93. pont.
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E ponton egyet kell értenünk Kochenovval, aki szerint e megközelítés különösen azért problematikus, mert azt sugallja, hogy
a második állampolgárság megszerzésének önmagában nincs
pozitív hozadéka a tagállami polgárok számára. Márpedig az
Unió nemzetek feletti struktúrája, épp arra kínál lehetőséget,
hogy az Unió polgárai eldönthessék, hol és miként kívánnak
élni az EU területén.43
A kettős tagállami állampolgárság helytelenítendő cselekedetként való felfogása valamely tagállam részéről, szembemegy az
integráció logikájával, amely Bíróság általi hallgatólagos elfogadása mindenképp szót érdemel. Kochenov, ezen erősen megkérdőjelezhető tagállami magatartást illetően egy konkrét példával
is él. Nevezetesen, amikor egy tagállam megfosztja állampolgárságuktól mindazokat, akik honosítás útján – a politikai közéletben való teljes jogú részvétel céljából – egy új tagállami állampolgárságot szereznek.44
A honosítás útján új tagállami polgárságot nyert személyekkel szembeni megkülönböztető gyakorlat sajnos messze nem
példa nélküli, ahogyan arra a szlovák szabályozással kapcsolatos elemzés kapcsán majd részletesen ki is térünk.
Kochenov e kettős tagállami állampolgárokat megkülönböztető gyakorlatról úgy vélekedik, hogy mindaddig, amíg a nemzeti választásokra nem terjed ki minden uniós polgár választójoga, – amely tekintetében egyébként maga a Szerző is igen
szkeptikus – nincs ésszerű ellenérv, amely alátámasztaná a honosítás útján nyert állampolgárság eredeti állampolgárságtól
való megfosztását.45 Ez ugyanis – minden védhető ok nélkül –
választásra kényszeríti a kettős állampolgárokat az eredeti állampolgárságuk és a tartózkodási helyük szerinti politikai közéletben való részvételt illetően.
43 Kochenov 2019 i.m. 334.
44 U.o.
45 U.o.
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5. A magyar kisebbséget sújtó szlovák
állampolgársági szabályozás és annak értékelése
a Tjebbes ítélet fényében
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 1993-ban fogadta el
a szlovák állampolgárságról szóló 1993. évi XL. sz. törvényt,
amelynek 2010. május 26-ai módosítása értelmében mindenki,
aki honosítás útján más állampolgárságot szerez, automatikusan
elveszti a szlovák állampolgárságát.46 E módosítás, amely egyfajta válaszreakcióként született a magyar törvényhozás által biztosított kedvezményes honosítás lehetőségére,47 igen súlyos következményekkel járt a felvidéki magyarságra nézve,48 megfosztva
mindazokat a szlovák állampolgárságuktól, akik honosítás útján
magyar állampolgárságot szereztek. Noha a törvénymódosítás
alapvetően a magyar kisebbség ellen irányult, annak eredménye46 Hangsúlyozni szükséges, hogy az állampolgárságtól való megfosztáshoz
kifejezett akaratnyilvánítás szükséges, azaz önkéntesen kell elnyerni az állampolgárságot, így nem tartozik ebbe a körbe a születés útján szerzett állampolgárság. A törvény bírság kivetésével szankcionálja azt, aki a hatóságokat elmulasztja tájékoztatni az új állampolgárság elnyerésének tényéről.
47 A magyar állampolgársági törvény módosítása értelmében 2011. január 1-jétől a határon túli magyarok kedvezményes honosítás útján magyar
állampolgárságot szerezhetnek. Ennek feltétele, hogy az igénylő magyar
állampolgárságú felmenővel rendelkezzen vagy valószínűsítse magyarországi származását, illetve igazolja magyar nyelvtudását. További feltétel a
büntetlen előélet és az, hogy az adott személy honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát ne sértse. A korábbi szabályozáshoz képest tehát nem szükséges a bejelentett magyarországi lakóhely
igazolása és az alkotmányos alapismeretekből tett vizsga sem. 1993. évi LV.
törvény a magyar állampolgárságról, 4. § (3) bekezdés.
48 A szlovák állampolgárság elvesztése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
jogfosztott személyeket törlik a lakcím-nyilvántartásból, érvénytelenítik a
személyazonosító igazolványukat és útlevelüket. Ennek következtében bizonyos esetekben automatikusan megszűnik a közszolgálati jogviszonyuk,
társadalmi- és egészségbiztosításuk, s amennyiben nem váltják ki huzamos
EU-s tartózkodásukat igazoló kártyájukat, nem élhetnek választójogukkal,
nem nyithatnak bankszámlát, vagy nem vehetik át a számukra címzett
ajánlott levelet.
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ként más, így elsősorban német, cseh, osztrák és brit állampolgárságot nyert személyek is elvesztették korábbi szlovák állampolgárságukat.
A kérdéses szlovák szabályozás nem kívánatos társadalmi mellékhatásain túl, említést kell tennünk annak jogi fogyatékosságairól is. Így mindenekelőtt a szabályozás „félkarúságáról”, amen�nyiben nem teszi kötelezővé a korábbi állampolgárságról való
lemondást a szlovák állampolgárság későbbi kérelmezése során.
Az állampolgárságától megfosztott személy ezáltal lényegében
véve újra kérelmezheti állampolgárságát. Ez a szabályozási fogyatékosság különös jelentőséget nyert egy 2015-ben elfogadott
belügyminisztériumi rendelet fényében, amely a volt szlovák állampolgárok számára immár könnyített feltételekkel biztosítja
a szlovák állampolgárság újbóli elnyerését. 49 Másképp fogalmazva a szlovák szabályozás nem gátolja azt, hogy valaki, aki korábban a jogfosztó rendelkezés során elvesztette állampolgárságát,
immár az új állampolgársága birtokában újra kérelmezze azt. Ez
persze csak bizonyos feltételek fennállása esetén igaz, amelyre
a későbbiek során még kitérünk.
Ami a szlovák törvényi szabályozás további hiányosságait illeti, a törvénynek nincs végrehajtási rendelete, így a végrehajtás
módja és a hatóságok által ténylegesen követett gyakorlat, járásról-járásra változik. Mi több, az állampolgárság elvesztéséről
nem születik határozat, így értelemszerűen indoklás sem, ami
jogorvoslati szempontból – különösen a szabályozás fent említett 1997-es állampolgársági jogi egyezménnyel való összhangját illetően – igencsak problémás. Hasonlóképpen a hatóságok
a bejelentéskor nem vizsgálják a személyazonosságot, így értelemszerűen azt sem, hogy a kérdéses személy valóban megszerezte-e az új állampolgárságot, ez pedig felveti a hontalanná válás problémáját.
49 A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának 2015. január 9-én közzétett, 1/2015. számú rendelete a Szlovák Köztársaság állampolgárságának
különleges okokból történő megadásáról.
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Végül, de nem utolsósorban, fontos megemlítenünk, hogy a
szabályozás nem csak nemzetközi jogi szempontból aggályos, hanem felmerül annak szlovák alkotmányba ütköző volta is. A szlovák alkotmány 5. cikkének (2) bekezdése értelmében ugyanis senki nem fosztható meg akarata ellenére a Szlovák Köztársaság
állampolgárságától.50 Mivel egy másik ország állampolgárságának felvétele nem jelenti egyben a szlovák állampolgárságról történő lemondást, az állampolgárságukat ily módon elvesztő személyek esetében elmondható, hogy azok akaratuk ellenére, azaz
a szlovák alkotmányba ütköző módon veszítik el azt.
A törvény épp a fenti okokból, annak alkotmányellenességére
hivatkozással, került a szlovák alkotmánybíróság elé, amely több
alkalommal is foglalkozott a beadvánnyal.51 Az AB végül többszöri elnapolást követően, érdemi döntés nélkül zárta le az ügy
tárgyalását. A testület feltételezhetően világosan látta, hogy az
alkotmány és az állampolgársági törvény összhangjának megállapítása vállalhatatlan döntés lenne, az összeegyeztethetetlenség
kimondása pedig nemzetközi színtéren hozná kényelmetlen
helyzetbe a bíróságot. A taláros testület ezért a kényelmes utat
választva megvárta, amíg sor kerül az állampolgársági törvény
fent említett módosítására, így az 1/2015. számú belügyminisztériumi rendelet elfogadására.52 A rendelet célja alapvetően az, hogy
a kedvezményes honosítás lehetőségének biztosításával enyhítsen a többes állampolgárságot korlátozó szlovák törvénymódosítás „nem kívánatos” következményein.
Erre a szlovák állampolgársági törvény felhatalmazást is ad,
amikor kimondja, hogy bizonyos esetekben könnyített úton53
50 A Szlovák Köztársaság Alkotmánya Tt. 460/1992.
51 Először 2012-ben zárt ajtók mögött tárgyalták az ügyet, majd 2014-ben a
testület immár nyílt ülésen foglalkozott újra a beadvánnyal.
52 Nemzetpolitikai Kutatóintézet: Politikai játékszerré vált a kettős állampolgárság kérdése. Letöltés helye: bgazrt.hu. Letöltés ideje: 2019. 10.12.
53 Így a főszabályként 8 éves belföldi tartózkodás követelményének teljesítése
hiányában is.
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szlovák állampolgárságot nyerhetnek azok a személyek, akik
kérelmük benyújtásának idején szlovák tartózkodási hellyel
rendelkeznek, továbbá akik honosításához Szlovákiának valamilyen érdeke fűződik.54 Ez utóbbi kérdésre pedig, azaz ,hogy
mikor is fűződik érdeke Szlovákiának a honosításhoz, a fent említett belügyminisztériumi rendelet ad választ, mikor úgy rendelkezik, hogy Szlovákia honosításhoz fűződő érdeke többek
között akkor is megállapítható, ha a honosítást kérelmező személy korábban szlovák állampolgár volt.55
A törvényi és a rendeleti szabályozás együttes olvasata ugyanakkor némiképp ellentmondásos, hiszen e kedvezményes vis�szahonosítást megkönnyíti a külföldi állampolgárság megszerzésekor fennálló, regisztrált külföldi tartózkodási hely. Ezen
látszólag semleges, objektív kritérium viszont nagyon is behatárolja azon személyek körét, akik a szlovák állampolgárságukat e
könnyített feltételrendszerrel (azaz visszahonosítással) ténylegesen visszanyerhetik. Következésképp, épp azok a felvidéki
magyarok kerülnek hátrányba, akik élve a magyar kedvezményes honosítás adta lehetőséggel, úgy kívánják megszerezni a
magyar állampolgárságot, hogy mindeközben megtartják eredeti, szlovákiai lakóhelyüket.
A fenti rendeleti szabályozás különösen meglepő az államoknak a területen tartózkodást a honosítás egyik fő feltételeként
rendelő szabályozása fényében, amely követelmény hangsúlyos
voltát lényegében a fenti Tjebbes ítélet is elismeri az állam és
polgára közti kapcsolat ténylegességének értékelése során. Mi
több, maga a szlovák állampolgársági törvény is ezt az elvet követi, amikor a honosítási kedvezményt illetően, különös hangsúlyt fektet a szlovákiai tartózkodás feltételének teljesülésére.
Amíg tehát a törvényi szabályozás értelmében, az állampolgári
54 Szlovák állampolgársági törvény Tt. 40/1993, 7. cikk (2) bekezdés (b) pont.
55 877 személy kapta vissza a szlovák állampolgárságát. Bumm.sk, 2019. 12. 22.
Letöltés helye: www.bumm.sk. Letöltés ideje: 2019. december. 19.
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köteléket maga a belföldi tartózkodás alapozza meg, addig a
rendeletben foglaltak szerint, épp ez képezi gátját az állampolgárság kedvezményes honosítás (avagy visszahonosítás) útján
történő megszerzésének. Mindebből arra következtethetünk,
hogy a tartózkodásra vonatkozó fenti, igencsak ambivalens szabályrendszer lefektetésével, a szlovák jogalkotó szándéka, elsődlegesen a magyar állampolgárságot nyert személyek visszahonosítási kedvezmény alóli kizárására irányult, mintegy közvetett
diszkriminációt valósítva meg ezzel.56
Mindennek fényében különösen sajnálatos, hogy a Bíróság
Tjebbes ítéletében nem emelt szót a főtanácsnoki véleményben
foglaltakkal szemben, amely szerint a holland szabályozás nem
csak egy harmadik állampolgársággal bíró, hanem a holland állampolgársága mellett, egy további állampolgársággal rendelkező személyre is éppúgy vonatkozik. Még ha kettős tagállami állampolgárság esetén az egyik tagállami állampolgárság megvonása nem is eredményezi az uniós polgári jogállás elvesztését, a
kettős állampolgárság intézményének Szlovákia általi ily módon
történő negatív megítélése már önmagában szóért kiált. Ha abból
indulunk ki, hogy az uniós polgárok közel azonos gazdasági és
szociális jogokat élveznek a tagállamok területén, egy, a szlovák
szabályozáshoz hasonló szabályozás integrációs jogi szempontból, az egyenlő bánásmód elvére tekintettel, igencsak nehezen
értelmezhető. E tekintetben sajnálatos, hogy a Tjebbes ítélet – a
korábbi Eman és Sevinger ítéletétől eltérően – semmilyen módon
nem tér ki az egyenlőség jogelve kérdésének vizsgálatára.
Persze nem csupán az egyenlő bánásmód elvének megsértése
miatt aggályos a szlovák szabályozás. Ahogy említettük, az komoly eljárásjogi hibákban szenved, tekintve, hogy a jogfosztás
tényéről nem születik semmilyen határozat, annak nincs indok56 Tekintettel, hogy más állampolgárságok honosítás útján történő elnyeréséhez az adott ország területén megfelelő idejű belföldi tartózkodás szükséges (lásd cseh, német, osztrák) szemben a magyar szabályozással, amely
ilyet nem követel meg.
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lása, így jogorvoslattal sem lehet élni azzal szemben. Márpedig a
Tjebbes ügyben a Bíróság egyértelműen kimondta, hogy a törvény erejénél bekövetkező jogvesztés egy egyedi vizsgálaton alapuló jogorvoslat lehetőségének biztosítását követeli meg az érintett hatóságok, bíróságok részéről, amely eredményeként az
állampolgárság akár ex tunc hatállyal is visszaállítható. A szlovák
szabályozás értelmében, mint láttuk az állampolgárság visszaállítására ugyanakkor csak egy a (vissza)honosításról szóló és ellentmondásoktól terhelt belügyminisztériumi rendelet alapján
kerülhet sor, amely azon túl, hogy közvetetten diszkriminatív,
még a saját törvényi rendelkezésekkel sincs összhangban.
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Járai Zsigmond
A CSÁNGÓ KÖZÖSSÉG JELENE ÉS JÖVŐJE
Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt Elnök úr, köszönöm szépen a
meghívást. Örülök, hogy a csángók is felkerültek e konferencia
napirendjére. Habár Csángóföld nem a Kárpát-medence része, de
ők is ugyanolyan magyar honfitársaink és testvéreink, mint a Kárpát-medence más részein élők. Ez egy igen érdekes téma. Sokat
beszélünk róla, de eddig nem sok minden történt a csángók érdekében az elmúlt évszázadokban.
Számomra kicsit nehéz erről Önöknek beszélnem, mert pénzügyes vagyok. A gazdasági-pénzügyi vonatkozásokat éppen ezért
talán valamivel jobban átlátom. Önök viszont sokkal jobban látják
ennek a jogi és nemzetiségi vonatkozásait. Engedjék meg, hogy e
két kérdés köré próbáljam felfűzni a mondanivalómat. Ennek értelmében az előadás első felében arról lesz szó, hogy kik a csángók,
milyen helyzetben vannak, majd ezt követően a magyar kormány
csángókkal kapcsolatos programját ismertetem.
Azt, hogy kik ők, azt mindannyian tudjuk. Magyarok, székelyek, akik „elcsángáltak” a történelem folyamán a Kárpát-medencén túlra az elmúlt évszázadokban. Fontos kiemelnünk, hogy
Csángóföld soha nem volt része a modern magyar államnak. Azt
sem tudjuk biztosan, hogy hogyan hívjuk őket: csángók, moldvai
magyarok, csángómagyarok. Ahogy én észrevettem, leginkább a
csángómagyar kifejezést szeretik, éppen ezért én is ezt fogom
használni.
A 12-13. században küldtek csapatokat a magyar királyok
a Kárpátok hágóinak védelmére Gyimesbe, Moldvába, Barcaságba. A mai csángók ősei pedig ottmaradtak és kicsit eltávolodtak az akkori magyarországi magyaroktól. Ugyanis Erdély
a 16-17. században protestánssá vált alapvetően, de a csángók
megmaradtak római katolikusnak, mivel a Kárpát-medencén
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kívülre vándoroltak. Emiatt formailag és kulturálisan sem különösebben érdekelte Erdélyt a római katolikus csángó magyarság. Kevesebb figyelmet kaptak innentől kezdve.
Aztán az 1760-as években a Madéfalvi veszedelmet követően,
miután az osztrákok leverték a székelyek lázadását, nagyon sok
székely „csángált el” keletre a már ott lévő magyarokhoz, ezáltal
megerősödtek azok a közösségek. Igazából, akkor még ezek a magyarok nem román területre vándoroltak be, hanem az Oszmán
Birodalom területére, mivel Románia csak 1859–ben alakult meg.
A frissen megszülető Románia a Vatikánnal kötött egy – számukra
nagyon kedvező – egyezséget, melynek nyomán Moldvában egy
rendkívül erős római katolikus egyházat hoztak létre, amit a román nemzeti célok szolgálatába állítottak. Mindez azt eredményezte, hogy az ott lévő római katolikus magyarokat nagyon gyorsan elkezdték asszimilálni. A második világháború után ez a folyamat még inkább felgyorsult. Ennek oka az volt, hogy a csángó
társadalom gazdasági alapjai megrendültek a kommunista típusú
kisajátításokkal, iparosításokkal, emellett egy politikailag is alátámasztott, erőltetett asszimiláció is sújtotta őket. Ennek következtében egyre kevesebben maradtak azok, akik még ma is magyarnak tartják magukat. Napjainkban elsősorban Moldvában és Gyimesben kb. 250 000 fős római katolikus közösség van, ebből 50-60
ezren beszélnek magyarul. Mi úgy tartjuk, hogy mind a 250 000
csángó. Identitásukhoz nem nyelvi-etnikai szempontból kapcsolódnak, mint a modern európai nemzetek esetében a 19. század
óta, hanem inkább a valláshoz kötődnek, mely sokkal erősebben
van jelen életükben. Ők úgy identifikálják magukat, hogy római
katolikusok vagyunk.
Mi ezzel szemben mind a 250.000 embert csángó magyarnak
tekintjük. Ebből csak – ahogy azt előbb említettem – 50-60 ezer
ember az, aki beszél még magyarul, akik összesen kb. 60 faluban
élnek. Valamennyire még megmaradtak az archaikus formák a
közösségekben, de az utóbbi 10-20 évben ezek nagyon erősen
szétzúzódtak. Ezekben a falvak körülbelül 600-1200 ember lakik
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átlagosan, amelyeket később közigazgatásilag összevontak más
román falvakkal. Ennek során 3-4 faluból lett egy község, melynek következtében az önkormányzati vezetők többsége román.
Magyar vezetésű falu alig van. Magyar származású, magyarul
beszélő, magát magyarnak valló polgármester talán, ha 4-5 van.
Ráadásul nagyon erősen változik nemcsak a csángók, hanem az
egész világ identitása. Ugyanis miközben a 19. század közepétől
kezdve a nyelv és az etnikum lett az igazi identitásképző, addig
ma már inkább a fogyasztás köré csoportosul az identitás. Minél
többet tud valaki fogyasztani, annál erősebbnek érzik magát, ez
akár egy népcsoport esetében is igaz. Emiatt viszont a vallás is
kezd visszaszorulni.
Viszonylag sok magyar és külföldi tanulmány foglalkozik a
csángók kutatásával, a néprajzukkal és nyelvi kultúrájukkal. Ezek
Magyarországon is népszerűek, e tekintetben komoly fellendülés
volt az elmúlt évtizedekben. Korábban nem igen lehetett hallani
a csángómagyar kérdésről. Az Európa Tanács 2001-ben elfogadott egy olyan állásfoglalást, ami kimondja, hogy „a csángók hagyományos európai mezőgazdasági módszereket, hitvilágot és mitológiát
tartanak fent valamint őrzik a magyar nyelv legarchaikusabb változatát”.
Egyébként valóságos csoda, hogy megmaradtak és megőrizték
ezeket az értékeket. Nem mentek keresztül a magyar nyelvújításon, a vallási megújulásból is részben kimaradtak. E tekintetben a
13-14. században ragadtak. Gazdaságuk döntő részben továbbra
is a mezőgazdaságra támaszkodik.
Napjainkban viszont egy új helyzet van, és egy új identitás kezd
kialakulni. Teljesen mindegy, hogy milyen nyelvet beszélnek, milyen nemzethez tartoznak, honnan van ennyi földjük, az a lényeg,
hogy hol tudnak jobban élni, és hol tudnak többet fogyasztani. Azon
a nyelven tanulnak meg amely országban élnek, ez nagy mértékben
rombolja a csángó közösséget. Helyzetük több szempontból nagyon
kritikus. Úgy gondolom, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk.
Ezzel kapcsolatban néhány adatot is megemlítenék.
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Gazdaságilag Európa egyik legelmaradottabb térsége Moldva.
Most már nem a legelmaradottabb, mivel két bolgár régió „megelőzte” hátulról. De így is a több mint 700 európai régió közül a
harmadik legszegényebb. Az egy főre jutó GDP 36%-a az uniós
átlagnak. Azonban ez az érték nem irányadó a falvakra. Ugyanis
a városokban megtermelt GDP legalább a duplája vagy ha nem
az ötszöröse annak, amit a falvakban megtermelnek. Magyarországi szemmel nézve hihetetlen nagy szegénység van azokban a
falvakban, ahol a csángók élnek. A moldvai régió központja Bákó.
Itt 3000 magyar él körülbelül, akiknek többsége nem ott született,
hanem oda jártak iskolába és a későbbiek során a munkahely miatt végleg oda vándoroltak. A csángók eredetileg falvakban éltek,
a mezőgazdaság az iparosodás előtti parasztgazdasági modell
szintjén vagy az erőszakos földelvételek következtében sokszor
még annál rosszabb szinten. Egy-négyhektáros gazdaságokban
saját földjükön gazdálkodnak kézi gazdálkodással, gyerekek bevonásával, gyakran az évszázadokkal ezelőtti hagyományos
módszerekkel. Elsősorban az idősek, ugyanis a csángóföldiek
90%-a idős ember, mivel a fiatalok nagy többsége elment más országokba dolgozni: sokan Magyarországra, még többen Németországba, Olaszországba, Spanyolországba és Izraelbe. Ennek
következtében a felnőtt korú férfi lakosság 80%-a külföldön dolgozik, őket gyakran követik a nők is. Az idősek és a gyerekek
maradtak otthon. A gyerekmodell is nagyon megváltozott: míg
30 évvel ezelőtt még 5-6 gyerek volt egy családban, addig ma már
inkább 1-2 és ezekből a gyerekekből is többen elmennek a szülőkkel külföldre.
Tehát, ahogy említettük, évszázadokkal ezelőtti hagyományos
gazdálkodás jellemző rájuk, emellett valamilyen kézművesség,
erdőgazdálkodás, illetve fafeldolgozás is van. A vállalkozó réteg
minimális. Az 50 ezer csángó közül mindössze néhány száz a
vállalkozó és azok is többnyire kisvállalkozók. Nagyvállalkozót
öt-hatot számoltunk össze egész Csángóföldön. Munkahely
nincs, ami a kivándorlás fő oka. A falvakban legtöbbször a boltos
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és a kocsmáros sem magyar. Habár a kisvállalkozók jó része
csángó származású, azonban kevesen vallják ma már magukat
magyarnak.
Társadalmilag a zárt falusi közösségek maradtak fent. A kivándoroltak tengődnek a nagyvilágban, elsősorban a férfiak és a
hozzájuk tartozó család. Az értelmiség minimális, az oktatás
rendkívül elmaradott, csak román nyelvű oktatás van. Az értelmiség arányáról elegendő annyit mondanunk, hogy míg Európában a 25-65 éves felnőtt lakosság 31%-nak van felsőfokú végzettsége, ez a szám Magyarországon 28%, Romániában 20%,
viszont a Csángóföldön mindössze 0,5%.
Nagyjából ez a helyzet dióhéjban. Nyilván, ezt sokkal részletesebben leírtuk, akkor amikor a kormány elé terjesztettünk egy
anyagot a miniszterelnök kérésére. Úgy láttuk, hogy az utolsó
utáni pillanatban vagyunk. Az eddigi magyar programokból is
kiszorultak a csángók, pedig komoly programok léptek életbe
évekkel ezelőtt. E tekintetben elegendő csak az erdélyi, felvidéki
vagy vajdasági gazdaságfejlesztő programokra utalnunk. Mes�sziről nézve Csángóföldet mindig Erdély részének tartottuk,
azonban ténylegesen nem része Erdélynek, így az erdélyi programokból is kiszorultak. A kormány 2019 áprilisában fogadott el
egy csángó fejlesztési programot, melynek az alapja az emberi
jogok. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég erős alap, erre már rá
lehet építeni. A mi célunk az, hogy európai emberhez méltó életet élhessenek a csángók is. Azt gondoljuk, hogy joga van mindenkinek a saját szülőföldjén, saját anyanyelvén boldogulni. Azt
szeretnénk elérni, hogy érezzék a csángók, hogy egyrészt európai emberhez méltó életük lehet a saját földjükön, és érezzék azt
is, hogy ők is a magyar nemzet részei, mint más határon túlra
szorult magyar kisebbség. Ezt talán egy kulturális autonómiával
lehetne leírni, de ezt nem nagyon akarjuk emlegetni. Ugyanis az
emberi jogokra történő hivatkozás most erősebbnek tűnik. Román politikai körökben azonban nem nézik a csángó fejlesztési
programot osztatlan lelkesedéssel. A kulturális autonómia az
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oktatáshoz, nyelvhasználathoz, hagyományőrzéshez, valamint
a kultúra és a vallás megőrzéséhez kapcsolódik. De, mint mondtam, én pénzügyesként csöppentem bele ebbe a dologba, így
úgy gondolom, hogy az lenne a jó, ha lenne ennek egy gazdasági alapja is. Éppen ezért egy komoly gazdaságfejlesztési programot is megcéloztunk. Ezzel viszont egyáltalán nem haladunk.
Tegnap lehetett olvasni, hogy a román kormány rendkívül neheztel a magyar kormányra, mert az erdélyi gazdasági fejlesztési
programot Székelyföld mellett kiterjesztette a Partiumra is, és
ebben nem volt konkrét megállapodás a román kormánnyal. Április óta rendelkezésünkre áll a pénz, hogy csángó vállalkozóknak uniós, magyar és román jogszabályok alapján támogatásokat
adjunk vállalkozásfejlesztésre, de nem tudunk elindulni ezzel a
programmal, mivel a román kormány beleegyezésére is szükség
lenne. Arról nem is beszélve arról, hogy jelenleg nincs román
kormány nagyjából április óta, mikor börtönbe csuktak Liviu
Dragneát. Ahogy az imént említettem, van pénzünk rá, szeretnénk támogatni a csángó vállalkozókat. Körülbelül 150 kisvállalkozót már felkerestünk, elmondtuk nekik, hogy lesz ilyen program, és hogy komolyan vesszük őket, ők is komolyan vettek
minket, de a programot nem tudtuk elindítani. Ma hiába mentegetőzünk, hogy nem mi tehetünk róla, hanem a román állam, sajnos továbbra sincs ilyen megállapodás. Úgy gondoljuk, hogy ez
pedig jó lenne a román kormánynak is, mert azt a pénzt, amit a
magyar kormánytól kapnak a csángó vállalkozók, azt teljes egészében ott költik el Romániában, ott vesznek traktorokat, építőipari gépeket, élelmiszert, ki mire vállalkozik. Másrészt Romániában fizetnek adót, tehát több szempontból is előnyös lenne ez
a konstrukció a román államnak, de ennek ellenére még nem sikerült megállapodni. Úgy látjuk, hogy egy ilyen megállapodást
az a szemlélet is hátráltat, hogy ha mi Csángóföldet támogatjuk,
akkor ők a magyar egyházi ingatlanok visszaadását vagy a magyar oktatást akadályozzák. Ez nem biztos, hogy így van, de úgy
tűnik, hogy van összefüggés. Kétségtelenül néha az embernek az
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a benyomása, hogy ahogyan erősödik a magyar kormány aktivitása a Romániában élő magyarokkal kapcsolatban, úgy erősödik
bizonyos területeken a román ellenállás is.
Azért elindítottunk egy iskolán kívüli magyar oktatási programot. Azért iskolán kívülit, mert a gyerekek csak román iskolába
járhattak a magyar iskola hiányában. Ugyanakkor az iskola után
átmehetnek az általunk már néhány helyen felépített magyar iskolákba, ahol különböző magyar jellegű kulturális foglalkozásokban
vehetnek részt. Most már 40 faluban vagyunk jelen pedagógusokkal. Őszinte leszek: mikor először láttam ezeket az iskolákat, akkor
teljesen elképedtem, mivel sok helyen ezek inkább egy ólhoz vagy
egy istállóhoz voltak hasonlóak. Talán 100 évvel ezelőtt, ha normális emberi lakás vagy épület lett volna, de olyan is előfordult, hogy
egy 18 nm2-es garázsban volt az oktatás helyszíne. Például ez volt a
helyzet Magyarfaluban az 1990-es évek végén, valamint a 2000-es
évek elején. Azért a program elindulása óta már építettünk 3-4 új
iskolát, amelyek megfelelnek a XXI. század követelményeinek.
Ilyen gyönyörű iskolákat, magyar házakat szeretnénk minden magyarlakta faluban építeni. Mi úgy hívjuk ezt, hogy 20-20 program,
ugyanis 2020-ra az a cél, hogy legalább 20 településen legyen olyan
magyar ház, ami a falu legszebb háza, és ahol magyar iskola, óvoda,
gyerekek étkeztetése, valamint magyar nyelvű kulturális események zajlanak. Elindítottuk a magyar gyerekek számára az iskolai
étkeztetést is. Igaz, a régi iskolákban ez nagyon nehezen megy, mivel az ottani ANTSZ nem ad engedélyt arra, hogy meleg ebédet
hozzanak, majd azt felszolgálják, mivel nem lehet utána mosogatni.
De az új iskolákban ezt mindenhol figyelembe vesszük. Most úgy
tudom, hogy 8 településen tudunk biztosítani meleg élelmet, és további 10-ben szendvicseket osztogatnak a kollégák, ami nem a legjobb megoldás, de legalább valami ebédet kapnak a gyerekek.
Ösztöndíjat adunk minden magyar iskolába járó magyar tanuló
gyerek számára. Most jelenleg körülbelül 1500 ösztöndíjasunk van,
döntően általános iskolások, de ezek közül körülbelül 70 középiskolás és 22 egyetemista, akik Kolozsvárra, Budapestre, Londonba
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és Párizsba járnak egyetemre. Ők valamennyien a Csángóföldről
származó, korábban magyar nyelvű oktatásban – egészen pontosan iskolán kívüli magyar nyelvű oktatásban – résztvevők.
Mindezek mellett igen sok hagyományőrző és kulturális programokat is szervezünk. A vallás támogatása az egy külön kérdés, ehhez Nyisztor Tinka jobban ért. Gyakorlatilag tilos a magyar nyelvű
misézés, és igazából a csángók a vallást a román nyelvvel azonosítják, de apró lépéseket ezeken a területeken is szeretnénk tenni.
Nagyjából ennyi a program, amit szerettem volna felvázolni.
Remélem, néhány év múlva el tudjuk mondani, hogy bizonyos
szempontból a magyarhoz hasonló színvonalú oktatási és kulturális létesítményeket hoztunk létre Csángóföldön. Továbbá amit felépítettünk az remélem megmarad magyar tulajdonban. Az, hogy
ez hogyan fog hasznosulni, 30 vagy 50 év múlva a csángó közösség milyen lesz, nem tudom megmondani, de őszintén remélem, a
mostaninál sokkal erősebb.
Az is felmerült, hogy angolul tanítsuk őket vagy esetleg számítógépes ismeretekre oktassuk őket. Ugyanis az érvényesülés a
legfontosabb szempontja egy oktatási programnak. Ugyanakkor
ott kell, hogy lebegjen az a cél is, hogy megmaradjon a kötödésük
a magyar kultúrához és a magyar gyökerekhez. Mi a kettő kombinációját választottuk, mert tudjuk, hogy akkor tudnak jobban
érvényesülni a világban, ha nyitottabbá válnak, de közben megőrzik a magyar gyökereket. Számítógépes ismeretekre persze
nagy szükség van: éppen ezért létre kívánunk hozni minden iskolában egy számítógéptermet, hogy a gyerek is megtanulhassák
azt, mivel nem lehet kimaradni a digitális világból. Örüljünk annak még, hogy nem nyomkodják a telefonokat. Késő kezdtük, de
nagy lépésekkel haladunk előre a csángómagyar fejlesztési program megvalósításában, és nagyon sok segítséget kapunk a magyar kormánytól. A programot személyesen a miniszterelnök is
támogatja, azt mondta, sajnálja, hogy ez korábban nem volt kellő
súlyú része a része a magyarság programjának.
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Tóth Mihály
KISEBBSÉGI JOGFOSZTÁS
UKRAJNÁBAN ÉS A NEMZETKÖZI
SZERVEZETEK REAKCIÓI
Bevezető
Az ukrajnai kisebbségek immár hatodik éve folyamatosan tartó
jogfosztásáról számosan szóltak, írtak már. Számomra is több
ilyen lehetőség adódott. A Kisebbségi Jogvédő Intézet előző konferenciáin is volt lehetőségem kifejteni a témával kapcsolatos gondolataimat, melyek szövege helyet kapott az Intézet 2017.1 és 2018.2
évi kiadványaiban. Ezekben az írásokban bemutatásra kerültek
a ,,majdanos forradalom” évében, vagyis 2014-ben, és az azt követő években az ukrán jogalkotásban a nemzeti kisebbségek jogait
negatívan befolyásoló, elsősorban a nyelvhasználat területén végbement jogszabályi változások. Azonkívül szó esett e változásokat
kiváltó okokról, és azokról a reakciókról, melyeket ezek az ukrajnai
nemzetiségi és nyelvi kisebbségek, ezek anyaországai, valamint
a kérdésben illetékes nemzetközi szervezetek körében kiváltottak.
Az említett írásokban külön hangsúlyt kapott az a tény, hogy −
részben, mint a Szovjetunió jogutódja, de alapvetően már −, Ukrajna mint független állam részese gyakorlatilag minden, a nemzeti
kisebbségek jogainak biztosítása szempontjából relevanciával bíró
nemzetközi szerződésnek, és minden szomszédja irányában is
1 Tóth Mihály: Az oktatási törvény 7. cikke: előzmények és következmények.
In: Dabis Attila (szerk.): Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2017. Budapest: Kisebbségi jogvédő Intézet 2017, 24-57.
2 Brenzovics László – Tóth Mihály: Ukrajna európai integrációja és az ukrán,
mint államnyelv működésének biztositásról szóló törvénytervezet. In: Dabis
Attila (szerk.): Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2018. Budapest: Kisebbségi jogvédő Intézet 2018, 41-50.
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szerződésben kötelezte magát e jogok tiszteletbentartására. 2014.
év kezdetére az ország nemzeti jogszabályai, ideértve az Alkotmány alapvetéseit is, többnyire keretjellegük ellenére, lényegükben véve megfeleltek az ország nemzetközi jogi kötelezettségeinek. A nemzeti, illetve a nyelvi kisebbségek nyelvi jogai, különösen,
ami az anyanyelvi oktatáshoz való jogosultságot illeti, nemzetközi
összehasonlításban is példaértékűnek volt tekinthető.

1. A jogfosztás folyamatának főbb eseményei
és azok következményei
Ezért is érhette meglepetésként az ukrán belpolitikában avatatlan szemlélőt az, hogy az ország stratégiai céljaként az euroatlanti integrációt, a társadalmi átalakulás alapjaként pedig az
európai értékrendek meghonosítását zászlójára tűző ,,majdanos forradalom” győzelmével a parlamentben többségbe került,
magukat nemzeti demokratikusnak aposztrofáló politikai erők
egyik első intézkedésükként, 2014. február 23-án törvényt fogadtak el a nyelvtörvény hatályon kívül helyezéséről.3 Ugyan,
az országról leválni szándékozó Krím-félszigetről és a forrongó
Dombászról érkező riasztó hírek, valamint egy sor külföldi állam tiltakozásának nyomására, az ideiglenes jelleggel az államelnöki jogkört is gyakorló Olekszandr Turcsinov – az ukrán
parlament elnöke – nem léptette érvénybe e jogszabályt, a forradalom után formálódó új hatalom ezzel az aktussal már jelezte változtatási szándékát és annak irányultságát.
A fentebb nevezett publikációkban bemutatásra kerülnek az
utóbbi években e területen elfogadott jogszabályok, valamint
3 2014. évi 739-VII. számú törvénytervezet a 2012. évi 1190. számú, az állami
nyelvpolitika alapelveiről szóló törvény hatályon kívül helyezéséről / Проект
Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про
засади державної мовної політики № 1190 від 29.12.2012. Letöltés helye:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45291. Letöltés ideje: 2018.01.26.
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a tárgyalt témával kapcsolatos más események. Többek között,
hogy a felsőoktatásról szóló törvény, mely − szakítva a több évtizedes hagyománnyal, és az akkor még érvényes nyelvtörvény vonatkozó szabályozásával ellentétesen − az ukrán nyelvet a felsőoktatásban használatos egyedüli nyelvként határozta meg.4 Valamint,
hogy az elektronikus tömegtájékoztatás5 és az állami szolgálat területein6 a nyelvhasználatot illetően végbement törvénymódosítások, az alkotmányos előírásokkal és nemzetközi kötelezettségekkel ellentétesen szűkítették a kisebbségi nyelvek alkalmazásának
lehetőségeit az adott területeken.
Megállapításra került, hogy a 2017 szeptemberében elfogadott
oktatási törvénynek az oktatás nyelvét szabályozó 7. cikkének normatív előírásai alkotmányba foglalt jogokat sértenek, többek között
a nyelvhasználat szabadságának jogát (Alkotmány 10. cikk 3. bekezdés); az anyanyelvi oktatáshoz való jogot (Alkotmány 53. cikk 5.
bekezdés); a nyelvi alapon való diszkrimináció tilalmát (Alkotmány 24. cikk) mert az ország lakosságát, az anyanyelvi oktatásban
való részesülés lehetősége szempontjából négy csoportra osztja: 1)
az ukránok, akik oktatás minden szintjén és formájában anyanyelven tanulhatnak, 2) az őshonos népek (értsd krimi tatárok) akik
anyanyelvükön részesülhetnek a teljes általános és középfokú oktatásban, 3) a valamely, az EU-ban hivatalosnak minősülő nyelvet
beszélő kisebbségek, melyek az általános középfokú oktatás folyamatában a tananyag egy részét anyanyelvükön tanulhatják, 4)
egyéb kisebbségek (például az oroszok), akik csak az alapszintű
oktatásban használhatják anyanyelvüket. A fentieken túlmenően a
szabályozás sérti az Alkotmány 22. cikk 3. részének rendelkezését
is, mely szerint új törvények elfogadásakor megengedhetetlen
a meglévő jogok és szabadságok szűkítése.
4 Ukrajna 2014. évi a felsőoktatásról szóló 1556.-VII számú törvénye.
5 Ukrajna 2017. évi 2054-VIII. számú törvénye Ukrajna némely törvényének
az audio-vizuális (elektronikus) tömegtájékoztatási eszközök nyelvével kapcsolatos módosításáról.
6 Ukrajna 2017. évi 889-VIII. számú törvénye az állami szolgálatról.
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Immár nyilvánvalóvá vált, hogy fentebb említett intézkedések
a kisebbségi nyelveken való oktatás megszüntetésére irányultak,
hiszen a kisebbségekhez tartozó személyek ezentúl csak az óvoda és az iskola elemi szintjén részesülhetnek anyanyelvi oktatásban, de ott is csak az államnyelv mellett (értsd vegyes, kisebbségi-államnyelvű oktatásban); az ilyen oktatás nem az adott kisebbség nyelvén működő intézményben, hanem csak az ukrán
tannyelvű intézmények keretein belül külön osztályokban, csoportokban működhet (hiszen a törvénycikk 1. pontja szerint
minden oktatási intézmény ukrán tannyelvű). Vagyis megszűnnek létezni az ukrántól eltérő nyelven működő intézmények;
megszűnik az anyanyelvi oktatás lehetősége (jogalapja), mind a
szakközép, mind a felsőoktatás kereteiben. Itt, amennyiben erre
igény jelentkezik, megteremtik a feltételeit a kisebbség nyelvének, mint tantárgynak a tanulásához.7 Az akkor még érvényben
lévő, az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény 20., az oktatás nyelvét szabályzó cikkének rendelkezéseihez viszonyítva
az oktatási törvény elfogadásával Ukrajnában:
– Megszűnik az állampolgárok joga az oktatás nyelvének megválasztásához.
– Az állam által a továbbiakban már nem szavatolt az állampolgárok regionális vagy kisebbségi nyelvű oktatásba való részesülésének joga az oktatási rendszer minden szintjén és formájában.
– Megszűnik a kis létszámú nyelvi csoportok lehetősége alacsonyabb létszámú iskolák, osztályok, illetve csoportok létrehozására, és ezek működésének állami támogatására.
– Megszűnik a magánoktatási intézmények alapítóinak joga az
oktatás nyelvének meghatározására.
– Megszűnik az államnyelven működő iskolák kötelezettsége
egy regionális vagy kisebbségi nyelv oktatására.
7 Ukrajna 2017. évi 2145-VIII. számú törvénye az oktatásról.
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– Megszűnik a tudás minőségének külső értékelése céljából létrehozott tesztfeladványok kisebbségi nyelvekre való
fordításának kötelezettsége és lehetősége.
– Megszűnik az állam kötelezettsége a pedagógusok felkészítésére, a regionális vagy kisebbségi nyelveken működő intézmények számára.
Fentebb összefoglalt konferencia-előadások szöveges változatának
nyomtatásban való megjelenése idején, az oktatás nyelvének szabályozását illetően, az ukrán jogrendben egyszerre két egymással szöges ellentétben lévő jogszabály volt érvényben. Ugyanis az oktatási
törvény elfogadásakor nem rendelkeztek az állami nyelvpolitika
alapelveiről szóló 2012. évi törvény (továbbiakban – nyelvtörvény)
vonatkozó 20. cikke rendelkezéseinek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről. Ma már nagy valószínűséggel állítható,
hogy ezt azért nem tették, mert az államhatalom berkeiben már ismert volt, hogy az Alkotmánybíróság (AB) hoz majd meg egy ezzel
kapcsolatos végleges döntést. Erre végül az Alkotmánybíróság, minden jogszabályban meghatározott, és a józan ész szabta határidő túllépésével, rekordhosszúságú idő után, a kereset benyújtását követően, több mint három és fél év elteltével került sor, 2018 februárjában,
egy, az ukrán alkotmánybírósági gyakorlat precedensteremtő (illetve ez idáig precedensnélküli) határozatával.8 Ennek lényege, hogy
a taláros testület nem a vitatott törvény anyagi jogi normáinak alkotmányosságát, hanem az eljárási szabályokat, és a jogszabály elfogadásának körülményeit vizsgálta (meglátásom szerint túllépve ezzel
hatáskörét, hiszen jogi tények megállapítására sem jogosítványai,
sem eszközei nincsenek), megállapítva, hogy a képviselők nem voltak személyesen jelen a szavazásánál, erre alapozva pedig a jogszabály teljes egészének semmisségéről határozott. Az alkotmánybírók
8 Ukrajna Alkotmánybíróságának 2-p/2018 sz. 2018. február 28-án kelt, Ukrajna
57 népképviselőjének, az állami nyelvpolitika alapelveiről szóló törvényének
Ukrajna Alkotmányának megfelelőssége tárgyában benyújtott keresete ügyében
hozott határozata.
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ilyen magatartása is jelzi e kérdésnek stratégiai jellegét az államhatalom egésze számára. Hiszen egyrészt, a törvény normaszövegének
vizsgálatával csak annak egyes előírásait találhatta volna alkotmányellenesnek. Másrészt ennek fényében megállapíthatjuk, hogy a nevezett törvényt csak úgy lehetett teljes egészében kiiktatni az állam
jogrendjéből, hogy vállalták a hatáskör túllépésének kockázatát, valamint veszélyes precedenst teremtettek arra, hogy az elfogadás
ügyrendi hiányosságait vették a vizsgálat alapjául. Meg kell jegyezni,
hogy az utóbbi években az ukrán parlament által elfogadott törvények jelentős része az ügyrend megsértésével lett elfogadva. E precedenssel megnyílt az út az eddigi nemzetközi jogi kötelezettségektől,
az alkotmányos alapelvektől lényegesen eltérő, konceptuálisan más
irányultságú jogalkotás előtt.
1.1. Az államnyelvtörvény
E jogalkotási folyamatnak következő, a kisebbségek jogfosztása
szempontjából alapvető fontosságú eseménye 2019 márciusában
az Ukrán, mint államnyelv működésének biztositásáról szóló törvény (a továbbiakban – államnyelvtörvény) elfogadása volt.9
E jogszabály, többek között a következő előírásokat tartalmazza:
– Büntető- és közigazgatási felelősségre vonást helyez kilátásba
a törvény megsértői számára.
– Megszabja az ukrán állampolgárok kötelezettségét az államnyelv ismeretét illetően.
– Az útlevélben a családnév és az utónév latin betűs átírása az
ukrán nyelvű névből történik. Tehát megfosztja az ukrán állampolgárokat, így a magyar nemzetiségűeket is attól, hogy
saját nevüket a magyar helyesírásnak megfelelően tüntessék
fel azon okmányokban, melyekben latin betűkkel kerül az beírásra (8. cikk).
9 Ukrajna 2019. évi 2704-VIII. számú törvénye az ukrán, mint államnyelv működésének biztositásáról.
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– Kötelezővé teszi az államnyelv ismeretét a helyi képviselők,
önkormányzati vezetők, illetve önkormányzati és állami, valamint önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok és szervezetek vezetői részére (9. cikk).
– A 12., 13., 14., cikkek arról rendelkeznek, hogy az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzatok esetében a munkafolyamat során kizárólag az államnyelv használata lehetséges,
ellehetetlenítve így bármilyen másik nyelvnek hivatalban
való használatát.
– Kizárólag az államnyelvet lehet használni a választási folyamatokban (18. cikk).
Az eredeti törvénytervezet szerint a nem ukrán nyelvű sajtótermékek minden számát ukrán nyelvre kellett volna fordítani.
Ezen előírás alól, a magyar kormány és néhány nemzetközi
szervezet heves tiltakozása eredményeként, a véglegesen elfogadott normaszövegben (25. cikk) mentesültek az angol és más,
az EU hivatalos nyelvein megjelenő lapok. Így ez az előírás
véglegesített tartalmával már nem csak abszurd, de még diszkriminatív is lett, hiszen például „csak” az orosz, belorusz vagy
gagauz nyelveken kiadott sajtótermékére vonatkozik. Ez a jogi
norma nem csak az egyenlő bánásmód és egyenlő lehetőségek
alapelvei, hanem a piaci versenyegyenlőség, valamint a személyeknek az információ szabad terjesztéséhez és hozzáféréshez való jogának szempontjaiból is aggályokat vet fel.
Az említetteken kívül e törvény előírja az ukrán nyelv kizárólagos használatának a kötelezettségét többek között: a számítógépes programok felhasználói felületein és weboldalakon (27. cikk),
nyilvános rendezvényeken (29. cikk), fogyasztói szolgáltatásoknál (30. cikk), reklámok esetében (32. cikk), illetve az egészségügy
területén (33. cikk). Így gyakorlatilag kizárva a kisebbségi nyelveknek a közéletben való használatának lehetőségét, beszorítva
azt a magánbeszélgetések és a vallási liturgiák területére.
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Az államnyelvtörvény elfogadásáig Ukrajnában a könyvkiadás nyelve nem volt tárgya jogi szabályozásnak. E jogszabály
érvénybelépésétől számított 2,5 év eltelte után, vagyis 2021. július 16-ától minden regisztrált kiadó köteles ukrán nyelven kiadni könyveinek felét. Ez alól a kötelezettség alól mentesülnek
azok a krími-tatár nyelvű és más nemzeti kisebbségek nyelvén
íródott könyvek, amiket az állami, illetve a helyi költségvetés
finanszírozásában a majd elfogadásra kerülő kisebbségi törvény előírásainak megfelelően adnak ki. E törvény előírja azt is,
hogy az ukrán nyelven kiadott könyveknek kell kitenniük a
könyvesboltok választékának legalább 50%-át. Ez a szabály
nem vonatkozik a majd elfogadásra kerülő kisebbségi törvény
előírásának megfelelően a, speciálisan az őshonos népek és
nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése céljából létrehozott könyvárusító intézményekre (helyekre).
A 23. cikkének 2. pontja kimondja, hogy a kulturális-művészeti rendezvények nyelve az államnyelv. Amennyiben a rendezvényen más nyelvet használnának, a rendező köteles biztosítani
annak teljes szinkronját vagy folyamatos fordítását ukrán nyelvre. Más nyelvek alkalmazása akkor lehetséges, amennyiben azt a
rendezvény művészeti vagy kreatív koncepciója indokolttá teszi,
valamint a (nem létező) kisebbségi törvény által előírt esetekben.
Általános kerettörvényről lévén szó, az Államnyelvtörvény
nem kerüli meg az oktatás szféráját sem. E jogszabály 21. cikke
szó szerint megismételve az Oktatási Törvény 7. cikkét, azt még
pótlólagosan kiegészíti két, a kisebbségi nyelveket korlátozó
előírással: 1) a felsőoktatásba való felvételik kizárólag ukrán
nyelven történhetnek, 2) idegen nyelvek tanítása csak ukrán
nyelvből megengedett.
Ugyanakkor a törvény Záró és Átmeneti Rendelkezéseinek 1.
pontja 2025-ről 2030-ra módosítja a 21. cikk 3. pontjának, a kötelezően, kizárólagosan csak ukrán nyelven letehető külső szintfelmérés (egyben érettségi és felsőoktatási felvételi vizsga) bevezetésének a határidejét (vagyis azok számára, akik iskolai tanul108
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mányaikat 2018-ban, illetve későbbi években kezdték). E rendelkezést, egyetemben a törvény e részének 3. pontjával,10 úgy
kommunikálják az ukrán hatóságok, hogy ezzel Ukrajna eleget
tett a Velencei Bizottságnak az Oktatási törvény 7. cikkével kapcsolatos ajánlásainak. A Velencei Bizottság szerepével e törvényalkotási folyamatban a későbbiekben részletesen foglalkozunk majd.
E jogszabály rendelkezik arról is, hogy az államnyelvtörvény
rendelkezéseit megsértő jogi és természetes személyekre az
ugyancsak e törvénnyel létrehozott nyelvi ombudsman mintegy 70-től 700 EUR-ig terjedő összegű bírságot szabhat ki (2020.
03.24-ei árfolyamok szerint).11
1.2. Alkotmánybírósági döntés
2019. júliusában Ukrajna Alkotmánybírósága döntést hozott 48
parlamenti képviselőnek az oktatási törvény alkotmányosságát vitató beadványával kapcsolatosan.12 E grémium ez esetben is tanúságot tett eltökéltségéről az ukrán nyelv kizárólagos helyzetének
biztosítása mellett, megállapítva e jogszabály alkotmányosságát.
Pontosabban azt, hogy e jogszabály 7. cikkének rendelkezései teljes egészükben megfelelnek az Alkotmány támasztotta követelményeknek. Az ukrán vezetés e dokumentum megszületését az
oktatás területén a nyelvek alkalmazásával kapcsolatos vitát lezáró aktusként értékeli. Kissé árnyalja az ukrán államhatalmi szer10 E 3. pont értelmében azon kisebbségekhez tartozó személyek, kiknek nyelvei az EU hivatalos nyelvei közé tartoznak és iskolai tanulmányaikat 2018.
szeptember 1-je előtt kezdték meg, 2023-ig, a törvény hatályba lépése előtti
szabályok szerint tanulhatnak.
11 A bírság meghatározását a jogalkotó az adómentes jövedelem mértékének
százszoros, illetve hétszázszoros értékéhez igazította. Lásd bővebben az
ukrán adóhatóság honlapját: www.lv.tax.gov.ua. Letöltés ideje: 2020.03.31.
12 Ukrajna Alkotmánybíróságának 10-p/2019 sz. 2019. július 16-án kelt, Ukrajna 48 népképviselőjének, az oktatásról szóló törvényének Ukrajna Alkotmányának megfelelőssége tárgyában benyújtott keresete ügyében hozott
határozata.
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veknél e kérdésben tapasztalható egyöntetű vélemény képét az e
döntés elfogadásánál a testületet elnöklő alkotmánybírónak e határozathoz fűzött különvéleménye, melyben rámutat, hogy az AB
nem a beadvány tárgyában, történetesen a nemzeti kisebbségek
jogainak szempontjából, hanem az államnyelv jogállását vizsgálva,
valamint az ország nemzetközi jogi kötelezettségeinek figyelmen
kívül hagyásával, hozta meg, kellően megalapozatlan döntését.13
1.3 Az általános oktatási törvény.
A kisebbségi jogfosztási folyamat legutóbbi állomása e tanulmány
elkészítésének idején (2020 márciusa) a teljes és általános középfokú oktatásról szóló törvény elfogadása 2020 januárjában.14
E jogszabály az oktatás nyelvének szabályozását tartalmazó
5. cikke lényegében megismétli az oktatásról szóló törvény. 7. cikkének és az államnyelvtörvény 21. cikkének előírásait, továbbá:
– Meghatározza az államnyelv mellett valamely, az EU-ban
hivatalosnak minősülő nyelvet beszélő nemzeti kisebbség
nyelvén oktató osztályok számára az államnyelv és az
adott kisebbségi nyelv alkalmazásának mértékét, illetve
arányát az általános oktatási folyamat különböző szakaszaiban. Történetesen, az alapoktatás szintjén e személyek jogosultak az államnyelv tanulása mellett anyanyelvi
oktatásban részesülni (5. pont). Az elemi oktatás szintjén
5. osztálytól az éves tanidő legalább 20%-a államnyelven
történik, melynek mértéke a 9. osztályban 40%-ra növekszik.
A középfokú oktatás szintjén (10–11. osztályok) ennek
nem kevesebb mint 60%-nak kell lenni. Más, vagyis nem
13 Natália Septál alkotmánybíró különvéleménye az oktatásról szóló törvényének Ukrajna Alkotmányának megfelelőssége tárgyában hozott határozatához. Letöltés helye: http://www.ccu.gov.ua. Letöltés ideje: 2019.08.22.
14 Ukrajna 2020. évi 463-IX. számú törvénye a teljes általános középoktatásról.

110

Tóth Mihály: Kisebbségi jogfosztás Ukrajnában

őshonos nép, és az EU-ban hivatalosnak nem minősülő
nyelvet beszélők számára már 5. osztálytól a tanidő legalább 80%-ában ukrán nyelven oktatnak.
– Megengedi, hogy az általános középfokú oktatási intézményekben egy, vagy egynéhány tantárgyat angol, illetve más, az
EU-ban hivatalosnak minősülő nyelven oktassanak.
– Meghatározza, hogy az általános középoktatást biztosító,
természetes- és/vagy jogi személyek által finanszírozott
(kivéve azokat, melyek publikus (köz-) pénzeket is kapnak), magánoktatási intézmények jogosultak szabadon
megválasztani az oktatás nyelvét, és kötelesek biztosítani a tanulók számára az államnyelv elsajátítását az állami
sztenderdnek megfelelően (5. cikk 10. pont).
E törvény elfogadásánál a parlamenti szavazás eredménye: 327
támogató szavazat (alkotmányos többség), melyhez a kormányzó Nép Szolgája párt frakciója 234 szavazattal járult hozzá, és
melyet szavazatával támogatott minden kárpátaljai választókörzetből megválasztott képviselő is, valamint az a tény, hogy
Zelenszkij államelnök bármilyen kritikai észrevétel nélkül azt
aláírta, egyértelműen jelezte, hogy a 2019. évi elnök- és parlamenti választások eredményeként személyi összetételében
szinte teljesen megújult államhatalom hozzáállása kérdésünkhöz lényegében véve változatlan maradt. Mi több, maguk részéről e kérdésben, legalábbis ami az oktatás nyelvének kérdését illeti, a jogi és politikai vitákat lezártnak tekintik, hiszen,
szerintük, mint arról fentebb szóltunk, az AB megállapította
cselekedeteik jogosságát, és a Velencei Bizottság vonatkozó
ajánlásait is figyelme vették. Ezen álláspontjukat az államnyelvtörvény átmeneti rendelkezéseiben, a törvény hatálybalépésének 3 évvel való elhalasztásával (az EU országok nyelveit illetően), valamint a teljes általános középoktatási törvényben a magániskolák szabad nyelvválasztási jogának megadásával és az
iskoláztatási fokozatokban az államnyelven tanítandó tantár111
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gyak minimális százalékarányának meghatározásával látják
igazoltnak. Többek között erről nyilatkozott az ukrán oktatási
miniszter a magyar külügyminiszterrel folytatott tárgyalása
után folyó év februárjában.15
Állítják ezt annak ellenére, hogy az Általános oktatásról szóló
törvény 5. cikkének rendelkezései csak annyiban módosítottak
az anyanyelvi oktatás teljes ellehetetlenítésén, hogy azok, akik
ezt anyagilag megengedhetik maguknak, valamint ehhez elegen
vannak, és ebben a szándékukban annyira eltökéltek, hogy az
sem tántorítja el őket ettől, hogy kockáztassák gyermekeik érettségijét és ezáltal továbbtanulási lehetőségét, továbbra is az általuk megválasztott nyelven részesítsék gyermekeiket teljes általános középoktatásban. Hiszen az Államnyelvtörvény szerint, a
külső független szintfelmérés (ami egyben az érettségi és a felvételi vizsgáztatást is jelenti) kizárólag ukrán nyelven történik.
A fentebb vázolt lépéseken keresztül Ukrajnában befejeződött a nemzeti kisebbségek nyelveinek a közösségi térben való
alkalmazhatóságának ellehetetlenítésére irányuló hat évig tartó
folyamat. Az tény, hogy ez a maga brutalitásában a nemzeti kisebbségek jogai iránt egyébként nem túlzottan toleráns kelet-közép európai térségünkben is egyedülálló többéves eseménysorozat egy olyan államban történt, mely a publikus retorika szintjén folyamatosan az európai civilizációs értékek iránti
elkötelezettségéről harsog, melynek euroatlanti perspektíváit
világunk leghatalmasabbjai egyengetik, és amelyik nem utolsósorban részese minden létező, a nemzeti kisebbségek jogait (is)
védelmező nemzetközi egyezménynek, külön érdekessé teszi
15 „Mi ezennel bezárjuk a diskurzust a nemzeti kisebbségi nyelveken oktató
iskolák nyelvei kérdését illetően és ezután a tanítókkal és módszertani szakértőkkel való munkára koncentrálunk” – Hanna Novoszad a Szijártó Péterrel
lefolytatott találkozó eredményeiről // Ми закриваємо політичні дискусії
щодо мовного питання для шкіл із мовою навчання нацменшин і
зосереджуємося на роботі з вчителями та методистами, — Ганна Новосад
за результатами зустрічі з Петером Сійярто. Letöltési helye: https://mon.
gov.ua/ua/news/ Letöltés ideje: 2020.02.07.
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e jogok érvényesítése fölött őrködni hivatott nemzetközi intézmények és szervezetek viszonyulását e kérdéshez. Ebből következően alább megpróbálkozom legalább részlegesen, a teljesség
igénye nélkül, bemutatni ezen nemzetközi szervezetek hozzáállását problémánkhoz.

2. Nemzetközi szervezetek reakciói
2.1. ENSZ
Jelentős aktivitást fejtettek ki kérdésünkben az ENSZ intézményei. E szervezet Emberi Jogi Főbiztosának kijevi irodája 2018.
november 6-án tette közzé elemzését az ukrán parlament által
első olvasatban elfogadott Államnyelvtörvényről, melyben megállapítja, hogy a Törvénytervezet nem biztosít sem megalapozott,
sem kiegyensúlyozott hozzáállást Ukrajnának a nemzeti kisebbségek védelmének területén vállalt kötelezettségei végrehajtását
illetően. Ezért javasolták az ukrán államhatalmi szerveknek,
hogy: „az érintett csoportokkal, a nyelvhasználattal kapcsolatosan folytatott konzultációk alapján alkossanak olyan egyértelmű
és összehangolt jogszabályi és politikai alapot, mely megfelelő
jogi garanciát biztosít minden kisebbség nyelvének védelmére és
alkalmazására, beleértve a kis létszámú közösségeket is. Ennek
az alapnak kell biztosítania az egyensúlyt a hivatalos nyelv népszerűsítésének szándéka és nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvi jogai között”.16
A Főbiztos Irodája a probléma kialakulásának kezdetétől figyelemmel kiséri kérdésünket. Az emberi jogok ukrajnai helyzetéről készített, a 2019 májusa és augusztusa közötti időszakot összefoglaló, soros negyedévi jelentésének 89-100. számú
16 Office of the High Commissioner for Human United Nations Human Rights
Mission in Ukraine - Briefing Note on the Draft Law “On ensuring the functioning of Ukrainian as the State language” 9/11/2018.
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bekezdéseiben nevezett intézmény, többek között, kifejti aggodalmát amiatt, hogy az államnyelv pozícióit jelentősen megerősítő államnyelvtörvénynek a kisebbségi nyelvek használatát
szabályozó jogszabály nélküli életbelépése nem teszi lehetővé
utóbbiak gyakorlati alkalmazását még azokban az esetekben
sem, ahol ennek lehetőségét elvileg még megengedné az államnyelvtörvény. Felszólítja az ukrán kormányzatot a Velencei Bizottságnak az oktatásról szóló törvénnyel kapcsolatos ajánlásaiban (A Bizottság 902/2017 CDL-AD(2017) 030 sz. dokumentuma)
megállapított diszkrimináció kiküszöbölésének szükségességére,
miután Ukrajna Alkotmánybírósága az oktatási törvény alkotmányosságát e nyilvánvaló körülmény figyelmen kívül hagyásával
állapította meg. Valamint szorgalmazza a nemzeti kisebbségek
és az őshonos népek jogairól szóló törvény mihamarabbi megalkotását. A 2019 novembere és 2020 februárja közötti időszakról kiadott jelentés 110-112 bekezdéseiben, immár a Velencei
Bizottságnak az államnyelvtörvénnyel kapcsolatos ajánlásaira
(A VB 960/2019. számú dokumentuma) hivatkozva lényegében
megismétli ezen megállapításokat, illetve ajánlásokat.17
Valószínűleg az utóbbi években az ukrán oktatási és nyelvi jogalkotással kapcsolatos nemzetközi diszkurzus is hozzájárult ahhoz, hogy Fernand de Varennes az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja 2019 év folyamán jelentős figyelmet szentelt e kérdésnek. Ebben az évben az ENSZ kisebbségi kérdések fórumának
mind a regionális tanácskozásai, mind a november 28-29-én
Genfben megrendezett 12. ülése az oktatásról, az anyanyelvrő és
17 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Report on

the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2019
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Report on
the human rights situation in Ukraine 16 November 2019 to 15 February 2020
Letöltés helye:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16May-15Aug2019_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_
EN.pdf. Letöltés ideje: 2020.03.20.
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a kisebbségek emberi jogairól szóltak.18 A Brüsszelben május
6-7-én megtartott európai regionális fórum ajánlásai tartalmazzák a kisebbségi nyelven való oktatás, illetve a kisebbségi nyelvek tanítása szükségességének és célszerűsége érveinek tárházát, valamint pontos útmutatást az államok számára ezek megvalósítására.19
2.2 Európa Tanács
Kézenfekvőnek tűnhet, hogy az európai regionális szinten
a nemzeti kisebbségek jogainak védelme, illetve a nyelvi sokszínűség megőrzésére céljaiból az Európa Tanács (ET) keretében létrehozott speciális intézményeknek kellene elsősorban
reagálniuk problémánkra. Külön kutatás témája lehet annak
megfejtése, hogy ez miért nem történt meg. A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény végrehajtásának ellenőrzése céljából létrehozott Tanácsadó Bizottság 2018 márciusában hozta nyilvánosságra állásfoglalását, illetve ajánlásait
Ukrajnának a még 2014 májusában beterjesztett negyedik országjelentésről. E dokumentum nem foglalkozik a megelőző
években végbement jogszabályváltozásokkal, számos esetben
csupán megismétli az előző monitoringoknál megfogalmazott
ajánlásokat.20 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
Chartája megvalósulását vizsgálni hivatott Szakértői Bizottság,
illetve az ET Miniszteri Bizottsága úgy kerüli meg e kérdésben a
véleménynyilvánítást, hogy Ukrajna 3. országjelentésére 2018.
18 12th Session, Geneva, 28 and 29 November 2019. Twelfth Session of the
Forum on Minority Issues Education, Language and the Human Rights of
Minorities.
19 Recommendations of the European Regional Forum on Education, Lan-

guage and the Human Rights of Minorities. Letöltés helye: https://www.
ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/IntegratedEuropeRecommendations.pdf. Letöltés ideje: 2020.03.20.

20 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of
National Minorities: Fourth Opinion on Ukraine – adopted on 10 March
2017 Published on 5 March 2017 // ACFC/OP/IV (2017)002.
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december 12-én kiadott ajánlásaiban kijelenti, hogy azok a
2012. január 1. – 2015. december 31. közötti időintervallumban
aktuális helyzetre vonatkoznak.21 Vagyis elzárkóznak attól,
hogy kérdésünkben állást foglaljanak.
2017. december 11-én került kihirdetésre az Európai Bizottság a
Demokráciáért a Jog Útján (Velencei Bizottság) Véleménye Ukrajna 2017. szeptember 5-én elfogadott oktatási törvényének azon
rendelkezéseiről melyek érintik az állami és kisebbségi és más
nyelvek használatát az oktatásban (902/2017 CDL-AD (2017)
030 sz. dokumentum).22 A dokumentum, melyet e grémium a 113.
plenáris ülésén, 2017. december 8–9-én tárgyalt és hagyott jóvá,
bevezető részében visszautalva a Velencei Bizottságnak az ukrán
nyelvi jogalkotással kapcsolatos egyik korábbi állásfoglalására,
megállapítja, hogy a nyelvek használata és védelme Ukrajnában
továbbra is összetett és rendkívül érzékeny kérdés, és hogy az
egyensúly kialakítása a kisebbségi, illetve regionális nyelvek védelme és az ukrán államnyelv között, beleértve az orosz nyelv
sajátos helyzetét, továbbra is komoly kihívás az ukrán hatóságok
számára. E 128 bekezdésbe strukturált dokumentumban a vitázó
felek mindegyike megtalálja saját álláspontja igazolását. Például
az ukrán hivatalosságok abban, hogy az államnyelv ismeretének
támogatása és ennek elvárása az állampolgároktól „az állam törvényes és dicséretes célja” (118. bekezdés); vagy hogy a Velencei
Bizottság mégsem aggódik a kisebbségek anyanyelvi oktatásáért,
mert „úgy értelmezi, hogy az ukrán hatóságoknak szándékában
áll a legtöbb tantárgy kisebbségi nyelven történő oktatásának
folytatása külön kisebbségi osztályokban” (121. bekezdés). És az
sem okoz különösebb aggodalmat az ukrán hatóságoknak, hogy
21 Recommendation CM/RecChL(2018)6 of the Committee of Ministers to
member States on the application of the European Charter for Regional or
Minority Languages by Ukraine.
22 European Commission for Democracy Through law (Venice Commission):
Ukraine Opinion on the provisions of the law on education of 5 September
2017 which concern the use of the state language and minority and other
languages in education. Opinion № 902/2017 CDL-AD(2017)030.
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megállapítást nyer a kisebbségi nyelven történő oktatás csökkenése (119. bekezdés), vagy hogy az új szabályok rövid végrehajtási határideje súlyos aggályokat vet fel (120. bekezdés). Ugyanakkor az anyanyelvi oktatásuk teljes elsorvasztásától tartó kisebbségek saját álláspontjuk visszaigazolását a 124. bekezdésnek a hátrányos megkülönböztetés kérdését felvető tételében,
vagy a 7. cikkely módosítását szorgalmazó 125. cikkben vélhették
fellelni. Mindezek mellett az ajánlásokat tartalmazó 126. bekezdést érdemes még megemlíteni, amely viszont csak a törvény
végrehajtásának módosítását és a magántanintézetek oktatási
nyelvének szabad megválasztását illetően ír elő konkrét tennivalót az ukrán államhatalom részére.
Összegezve megállapítható, hogy e dokumentumában a Velencei Bizottság alapvetően az államnyelv védelmében foglalt
állást. Olyannyira, hogy az ukrán jogalkotó e dokumentum
több részletét beépítette az akkor előkészítés alatt álló államnyelvtörvénybe, ezzel is igazolva az abban foglaltak jogosságát.
E dokumentum azt sugallja, hogy az anyanyelvi oktatáshoz, az
anyanyelven működő oktatási intézményekhez való jog valójában nem is jog, és azt bármikor, bármilyen indokkal felülírhatja
a többség politikai szándéka, illetve a politikai célszerűség, és
mindössze a magánintézményekre való jogosultság a védhető
(105. bekezdés). Valamint e jogok megszüntetéséhez elegendő
megfelelően alacsony szintű vállalásokat tenni a Nyelvi Charta
ratifikációjánál, és azután a gyakorolt jogokat jogosan a „ratifikált” szintre lehet süllyeszteni (30., 31., 70. bekezdések). Figyelemre méltó az is, hogy e dokumentumban a Velencei Bizottság
elfogadja, hallgatólagosan tudomásul veszi a „kisebbségi vagy
regionális nyelvek” fogalmának „a nemzeti kisebbségek és őshonos népek nyelvei”, illetve „az EU hivatalos nyelvei” fogalmával való behelyettesítését, illetve összemosását (46., 47., 103.,
122. bekezdések). A nyelvi jogoknak, mint az emberi jog szerves részének védettségét illetően különösen aggályosnak tekinthetőek a dokumentum 104. és 123. bekezdéseiben foglaltak,
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melyek szerint számos kérdést az országok közötti kétoldalú
megállapodásokban kellene rendezni, vagyis államközi viszony
alkutárgyává lehet, illetve kell tenni e problémát.
Megjegyzendő, hogy míg a föntebbi, az oktatási törvény
7. cikkével kapcsolatos vizsgálat lefolytatására, illetve Vélemény elkészítésre az ukrán külügyminiszter kérte fel a Velencei Bizottságot, az államnyelvtörvénnyel kapcsolatosan, az ET
Parlamenti Közgyűlés Monitoring Bizottságának elnöke volt
kénytelen kikérni e grémium véleményét, mivel az ukrán kormányzat erre nem volt hajlandó. Talán azért is, mert az Ukrajnában zajló fentebb vázolt eseménysorozat ekkorra már teljesen nyilvánvalóvá tette az ország vezetésének a nemzeti kisebbségek jogainak felszámolására irányuló szándékát. A Velencei Bizottságnak Az ukrán, mint államnyelv működésének
biztositásáról szóló törvény rendelkezéseiről címet viselő Véleménye (960/2019 CDL-AD(2019) 032 sz. dokumentum) az előzőtől alapvetően eltérő módon értékeli az országban az utóbbi
években a kisebbségi jogok tekintetében megvalósuló politikát.23 A Bizottság ezúttal nem csak magát a vizsgálat tárgyát
képező jogszabályt elemzi, hanem felvázolja a nyelvek védelmének ukrajnai alkotmányos és jogi kereteit, ideértve az e területen relevanciával bíró nemeztközi jogi kötelezettségeket is
(9-17. bekezdések). Valamint ecseteli az e területen történt legújabb fejleményeket, és az ezekkel kapcsolatos korábbi véleményeit (18-24. bekezdések). Figyelemmel van a vizsgált jogszabály elfogadásának eljárására is (27-28. bekezdések), megállapítva, hogy az ukrán hatóságok nem tettek eleget a Keretegyezmény 15. cikkében vállalt, az érdekelt kisebbségekkel való
konzultációs kötelezettségüknek. Ugyancsak az előző állásfoglalásától eltérő módon, már nem csak az államnyelv támogatá23 European Commission for Democracy Through law (Venice Commission):
Ukraine Opinion on the Law on supporting the functioning of the Ukrainian
Language as the State Language. Opinion № 960/2019 CDL-AD(2019)032.
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sának legitimitását, de a kisebbségek nyelveinek védelmét
szolgáló garanciák meglétének szükségességét is szorgalmazza, valamint megállapítja e garanciák hiányát is (29-38. bekezdés). Ezúttal nem csak felveti, de gyakorlatilag megállapítja
a hátrányos megkülönböztetés tényét, és felszólítja az ukrán
jogalkotót, hogy helyezze hatályon kívül a törvény által a kisebbségi nyelvek között létrehozott mesterséges megosztást
(44. bekezdés), valamint vizsgálja felül a rádió és TV adások
nyelvi kvótáit (98. bekezdés), és helyezze hatályon kívül a
nyomtatott sajtóanyagok nyelvét illető korlátozásokat (99-103.
bekezdés). Kétségbe vonja számos, az államnyelvtörvényben
alkalmazott fogalom értelmezésének jogosságát. Például az
„őshonos nép” kategóriájába való besorolásnak az anyaország
nélküliség kritériumát (40. bekezdés), vagy magánkommunikáció fogalmának olyan értelmezését, mely kötelezné a szolgálatot teljesítő személyek egymás közötti magánjellegű beszélgetésében az államnyelv használatát.
Számos esetben fogalmaz meg aggályokat az e törvényben
meghatározott kötelezettségekre, követelményekre vonatkozóan:
így az államnyelv ismeretére (47-56. bekezdések), valamint az állami hatóságok szerveinek munkanyelvi szabályozására nézve,
és javasolja a kisebbségi törvény előkészítésekor az államnyelvtörvény vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatát (57-63. bekezdések). A földrajzi nevek és helynevek kizárólagos ukrán
megjelenítését illetően megállapítja e rendelkezésnek a Nyelvi
Chartával és a Keretegyezménnyel való összeegyeztethetetlenségét (116-117. bekezdés). Ismét elemzés tárgyává teszi az oktatás
nyelve, valamint a nyelvoktatás kérdéseit. Megállapítja a 2017. évi
Ajánlásokba foglaltak nem teljeskörű megvalósulását, különösen,
ami a nyelvi alapú hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölését
illeti (68-82. bekezdések).
A Bizottság a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozásaként értékeli az államnyelv kizárólagosságának előírását a választási folyamatban (64-67. bekezdések). Megalapozatlannak
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és a Nyelvi Charta 12. cikkében vállalt kötelezettségekkel ellentétesnek minősiti a nem állami rendezésű kulturális és sporteseményekre, a könyvkiadásra és könyvterjesztésre vonatkozó
korlátozásokat (84. 92. bekezdések). Különösen kategorikusan
fogalmaz a törvény ellenőrzési mechanizmusát illetően, melyben a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása okán a
vonatkozó előírások eltávolítását követeli (121. bekezdés); megállapítja, hogy a szankcionálási mechanizmus nem felel meg
a kiszámíthatósig elvének, és ezért annak alkalmazásától el kell
tekinteni (130-131. bekezdések).
Mindezek alapján, ezúttal konkrét és kategorikus, hat pontba
foglalt ajánlatcsomagot is (139. bekezdés) megfogalmaz, melynek második pontjában kijelenti, hogy „felül kell vizsgálni az államnyelvről szóló törvényt annak érdekében, hogy a jelen véleményben
megfogalmazott konkrét ajánlások fényében biztosítsák Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásainak való megfelelését, különös tekintettel
a Keretegyezményre, a Nyelvi Chartára, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményre és annak 12. sz. jegyzőkönyvére. Ebben a folyamatban a jogalkotónak konzultálnia kell az összes érdekelt féllel, különös
tekintettel a nemzeti kisebbségek és az őslakos népek képviselőire, mivel
e két jogszabály végrehajtása őket közvetlenül érinti és érinteni fogja.”

Záró gondolatok
Megállapítható, hogy az ukrajnai politikai elit személyi összetételében és a hatalmat gyakorló struktúrákban radikális változásokat hozó 2019. évi elnök- és parlamenti választások nem módosítottak ezeknek a nyelvkérdéshez, és ezen belül az oktatás
területén követendő nyelvpolitikához való hozzáállásán, viszonyulásán. Hiszen az Alkotmánybíróság № 10-р/2019 határozata a két választás között, az általános oktatásról szóló törvény
pedig az új felállású parlament által, a hatalmi pártfrakció teljes
támogatásával, az előző parlament által 2019 májusában első
olvasatban elfogadott szövegének megfelelően lett jóváhagyva.
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E megállapításon túl, e kurzus fenntartásának eltökéltségére
utal az a körülmény is, hogy ma már mindez nem csak egyes
országok (például Magyarország) rosszallása mellett, hanem
több nemeztközi intézmény, így a Velencei Bizottság által e kérdésben megfogalmazott radikális kritika ellenére történik. Valamint erre utal az ukrán hatalmi szervek e folyamatot kisérő retorikája is, mely szerint megejtve e módosításokkal, történetesen:
– Az EU-ban hivatalosnak minősülő nyelvek viszonylatában az új nyelvi rezsimre való átállás határidejének kitolása a 2023. évre.
– Az ukrán nyelven történő oktatás minimális mértékének
törvényi meghatározása az EU hivatalos nyelvein oktató
iskolai osztályok részére.
– A magániskolák feljogosítása az oktatás nyelvének megválasztásra.
Ezzel együtt az AB № 10-р/2019 sz., az oktatási törvény 7. cikkét
alkotmányosnak minősitő határozatával, ukrán oldalról megtették a lehetséges engedményeket a magyar államnak, illetve az
ukrajnai magyar kisebbségnek, lényegében eleget tettek a Velencei Bizottság elvárásainak, és kiküszöbölték az alkotmányossággal kapcsolatos aggályokat is.
Természetesen mindez nagyon távol áll a valóságtól. Hiszen
az AB döntés nem semmisítheti meg az Alkotmány előírásait,
és az ország nemzetközi jogi kötelezettségeit sem változtathatja meg.
Ugyanakkor, az utóbbi évek folyamán, a kérdésünkben kompetenciával felruházott nemzetközi szervezeteknél, intézményeknél a kisebbségi jogok védelme szempontjából pozitív előjelű változásoknak lehetünk tanúi. Ukrajnának a nemzeti kisebbségek politikáját következetesen kritikusan értékelő ENSZ
intézmények mögé fokozatosan felzárkóznak az Európa Tanács
intézményei, szervei is. Ennek oka az is, hogy az államnyelvtör121
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vény elfogadásával Ukrajna, a nemzeti és nyelvi kisebbségek
jogain túlmenően számos, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezménybe nyilvánvalóan ütköző jogi normát is életbe léptetett.
Mindezek az ukrajnai nemzeti kisebbségek, így a kárpátaljai
magyarok jogsérelmei orvoslása érdekében tevékenykedőket a
céljaik elérése érdekében alkalmazott módszerek és eszközök újragondolására kell, hogy késztesse. Mindenekelőtt arra, hogy az
EU és a NATO integrációs platformokon, valamint a kétoldalú
kapcsolatok szintjein az Ukrajnával folytatott politikai párbeszéd
mellett fokozottabb figyelmet kell szentelni az emberi jogi, és
ezen belül a nemzetiségi és nyelvi kisebbségek nemeztközileg elismert jogainak tiszteletben tartásán őrködni hivatott nemzetközi
szervezeteknél elérhető eszközöknek. Mindeközben a sérült jogok teljességének helyreállításának célját kell követni. Ugyanis,
mint az eddigi tapasztalatok mutatják kompromisszumként, csak
egyes jogok helyreállításának (például a magániskolák, a szabály
életbelépésének elhalasztása, vagy az őshonos népek kategóriájába való átsorolása) elvtelen kérése-követelése a vitapartnert újabb,
még nagyobb arányú jogsértésekre inspirálja, a tárgyalásokat pedig zsákutcába vezeti. Valamint mellőzni kell annak ajánlását,
hogy az ukrán hatalmi szervek állapodjanak meg a kárpátaljai
magyarság képviseletét felvállaló szervezetekkel, személyekkel.
Elsősorban azért, mert senkit sem lehet feljogosítani arra, hogy
egy közösség nevében lemondjon annak tagjait megillető, nemzeti és nemzetközi jogszabályokban szavatolt jogokról, másrészt
azért sem, mert ez nem a kisebbséggel való partneri viszony kialakítására, hanem a nyomásgyakorlás elvtelen, gyakran törvénytelen eszközeinek alkalmazására inspirálja az államhatalom
szerveit.
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Vizi Balázs
A KISEBBSÉGI NYELVI JOGOK
AZ OKTATÁSBAN ÉS AZ ENSZ
KISEBBSÉGI KÜLÖNLEGES
JELENTÉSTEVŐJÉNEK AJÁNLÁSAI
1. Bevezető
Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (2006 előtt Emberi Jogi Bizottság [Commission on Human Rights]) munkáját számos különleges
eljárás segíti. A Tanács feladata, hogy komplex módon, a teljességre törekedve foglalkozzon az emberi jogok helyzetével az ENSZ
tagállamokban, így sok részkérdésben van módja arra, hogy
külön szakértőket bízzon meg. Ennek a gyakorlata az 1960-as
évektől kezdve jelent meg és mai formájában az elmúlt húsz év
során alakult ki. Az ún. különleges jelentéstevők (special rapporteur) illetve független szakértők (independent expert) vagy tematikus emberi jogi kérdésekkel (pl. kisebbségek jogai, szólásszabadság, vallásszabadság, stb.) vagy egyes országok emberi jogi
helyzetével foglalkoznak (pl. Burma, Irán, Szudán, stb.).1 Az Emberi Jogi Tanács létrejötte óta ez a különleges eljárás még népszerűbb lett: ma 56 különleges jelentéstevő segíti a Tanács munkáját,
amelyek közül 44-en egy-egy konkrét emberi jogi témáért felelnek. 2006 óta a kisebbségi ügyekkel kapcsolatban is megbíznak
egy különleges jelentéstevőt (korábban független szakértőt), akinek legfontosabb feladata, hogy az ENSZ Közgyűlése által 1992ben elfogadott, a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozat alkalmazását
1 Lásd erről bővebben az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának vonatkozó oldalát: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
Letöltés ideje: 2020.03.24, valamint Bíró Gáspár: Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának különleges megbízottai. In: Társadalmi Szemle 52. (8–9), 1997. 82–89.

123

I. fejezet – A határon túli magyarok jogvédelmének aktuális kérdései

és a jó gyakorlatok (best practices) terjedését előmozdítsa, párbeszédet folytasson az államok kormányaival, a kisebbségekkel, civilekkel, valamint előkészítse és vezesse az ENSZ évente
megrendezett Kisebbségi Fórumát.2 A Kisebbségi Fórumot az
Emberi Jogi Tanács 2007-ben hívta életre azzal a céllal, hogy az
államok és a kisebbségek képviselői, valamint a kisebbségi jogok szakértői számára biztosítsa a nyílt párbeszéd és együttműködés lehetőségét annak érdekében, hogy segítsék a különleges jelentéstevő munkáját és előmozdítsák a kisebbségek
védelmének ügyét.3
A különleges jelentéstevő nemcsak országlátogatásokkal,
a kormányoknak szóló felhívásokkal, levelekkel tudja ellátni
feladatát, hanem évente összefoglaló beszámolót is készít
munkájáról az Emberi Jogi Tanácsnak és az ENSZ Közgyűlésének, valamint egyes témákban ajánlásokat is kiadhat.4 Az, hogy
a különleges jelentéstevő milyen témákat tűz napirendre, akár
ajánlásaiban, akár a Kisebbségi Fórum éves ülésén és az men�nyire lesz releváns az államok és a kisebbségek számára, a
posztot betöltő szakértőn múlik: így volt ez 2006-2011 között
Gay McDougall és 2011-2017 között Izsák Rita mandátuma
idején, és így van ez ma is. A 2017-ben hivatalba lépett kanadai
Fernand de Varrennes, a kisebbségi nyelvi jogok elismert nemzetközi szakértőjeként mandátuma idejére minden évre egyegy téma kiemelését irányozta elő, így 2019-ben figyelmét
a kisebbségi nyelvű oktatásnak szentelte.5 Nagy kihívást jelent
2 Az Emberi Jogok Tanácsának 2014. április 11-i határozata. A/HRC/RES/
25/5.
3 Az Emberi Jogok Tanácsának 2007. szeptember 28-i határozata. A/HRC/RES/
6/15.
4 Vö.: Izsák Rita: Az ENSZ Kisebbségi ügyekért felelős különleges jelentéstevőjének tapasztalatai a mandátum első három évében (2011-2014) In: Pro
Minoritate 2014/Nyár, 14-23.
5 2018-ban a hontalanság kérdése volt napirenden, 2020-ban a gyűlöletbeszéd,
2021-ben pedig a konfliktus-megelőzés lesz soron.
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a mandátum teljesítésében, hogy a kisebbségek jogaira vonatkozó normák az ENSZ dokumentumokban vagy nagyon tágan
fogalmaznak (mint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának 27. cikke), vagy politikai nyilatkozatként, soft law normaként jelennek meg (mint az 1992-es ENSZ
közgyűlési nyilatkozat a kisebbségi jogokról). A különleges jelentéstevő munkáját csak akkor tudja sikeresen végezni, ha képes a normatív standardok mellett olyan gyakorlatokat, ajánlásokat is közvetíteni az államok felé, amelyek segíthetik
a kormányokat abban, hogy megtalálják a kisebbségek védelmének hatékony – és számukra politikailag vállalható – módjait. A kormányok együttműködési készsége mellett arra is
szükség van, hogy a különleges jelentéstevő ajánlásai, javaslatai a kisebbségek számára is hasznosak legyenek, hogy érdekeiket és identitásuk megőrzését képviselni tudják a kormányaik
felé is. Ezekre a nehézségekre is figyelemmel a különleges jelentéstevő egy egészen új eljárásrendet kezdeményezett 2019ben és az ENSZ Kisebbségi Fórum éves genfi ülése előtt egy
civil szervezet bevonásával regionális fórumokat szervezett
Európában, Ázsiában és Afrikában.6 A regionális fórumokat
ugyan nem az ENSZ égisze alatt rendezték meg, de mégis alkalmasak voltak arra, hogy az egyes kontinensek államai, kisebbségei, civil szervezetei a genfi Kisebbségi Fórum ülésére
készülve megvitassák a kisebbségi oktatási jogokkal kapcsolatos kérdéseket, tapasztalatokat.7
6 A budapesti Tom Lantos Intézet nemcsak a regionális fórumok megszervezésében nyújtott segítséget, az Intézet kutatási projektjének eredménye a Kisebbségi Fórum dokumentumainak összegyűjtése és közzététele is: https://
www.minorityforum.info/en/. Letöltés ideje: 2020.03.26.
7 L ásd: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=24547&LangID=E. Letöltés ideje: 2020.03.26.; https://www.
ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/AsiaPacificRegionalForumonEducation.aspx. Letöltve: 2020.03.26.; https://tom-lantos-institue.events.idloom.com/africamiddleeast-regional-forum. Letöltés ideje:
2020.03.26.
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2. Nyelvi jogok, kisebbségi jogok és az oktatás
A nyelvi jogok általában és különösen a kisebbségi nyelvi jogok
az oktatásban éles politikai viták kereszttűzében jelennek meg
sokszor. Európában a nyelv szimbolikus szerepe a nemzeti
identitás kialakulásában minden nyelvi jogi, nyelvhasználati
kérdést eleve politikai mezőben jelenít meg.8 Európán kívül
a kisebbségi nyelvek széles körű használata (akár az oktatásban) nem feltétlenül a nemzeti egység eszméjét kérdőjelezi meg,
a kormányok sokkal inkább a közigazgatási, gazdasági hatékonyságot érzik veszélyben, ha nem az államnyelv elsőbbségét
támogatják politikájukban. A szakirodalomban is izgalmas kérdés, hogy a nyelve(ke)t problémának, erőforrásnak, vagy jognak tartjuk-e? Mindhárom megközelítés mellett hozhatók fel
érvek. Az emberi jogi diskurzusban nemcsak jognak, hanem
erőforrásnak is tekinthetjük a nyelveket és a nyelvi jogok célja
nemcsak az lehet, hogy az egyén szabad identitásválasztásához
való jogát érvényesítse, hanem az is, hogy ezt, a különböző
nyelvekben rejlő társadalmi tőkét ki lehessen aknázni.9
Ezen a politikailag ingoványos területen a meglévő nemzetközi jogi normák adnak bizonyos támpontokat. Az egyértelműen látszik, hogy a nemzetközi jogban az anyanyelvű oktatáshoz
való jog egyetemes emberi jogként nem létezik. Az 1966-ban
elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya megemlíti a szülők felelősségét és szabadságát a gyermekek erkölcsi, vallási nevelésében, de az oktatásra és annak

8 Lásd pl. Nagy Noémi: A hatalom nyelve – a nyelv hatalma. Budapest: Dialóg
Campus, 2019.
9 Lásd egyebek mellett: Richard Ruiz: Orientations in Language Planning.
In: Journal of the National Association for Bilingual Education 8(2), 1984. 15–34.
valamint Kontra Miklós et al. (eds.): Language, a Right and a Resource: Approaches to Linguistic Human Rights. New York – Budapest: Central European
Press, 1999.
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nyelvére vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezéseket. Az Egyezségokmány 27. cikke is pusztán annyit mond, hogy a kisebbségek
tagjaitól nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy „saját nyelvüket
használják”.10 A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 13. cikkében foglalkozik az oktatáshoz
való joggal, de a kisebbségi oktatás vagy az oktatás nyelve ott sem
jelenik meg.11 Míg az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés
elleni küzdelemről szóló UNESCO egyezmény kifejezetten elismeri a kisebbséghez tartozók jogát arra, hogy saját oktatási intézményeket tartsanak fenn és a kisebbségek nyelvét az oktatásban
is használják – de csak „az illető állam oktatási politikájától függően” – amennyiben ez nem veszélyezteti a nemzeti szuverenitást.12
A Gyermek jogairól szóló 1989-es Egyezmény ebből a szempontból világosabban fogalmaz, amikor 30. cikkében kimondja, hogy
a gyermeknek joga van identitásának megőrzéséhez és „tudatában kell lennie szülei és saját kulturális identitásának, nyelvének
és értékeinek”.13 Ám ez sem jelenti azt, hogy a kisebbséghez tartozó gyermeknek joga lenne arra, hogy anyanyelvi oktatásban részesüljön. A fentiekből annyi olvasható ki, hogy a vonatkozó
nemzetközi standardok szerint támogatandó, ha az államok megteremtik ennek a lehetőségét.
Az ENSZ Közgyűlés 1992-es, jogi kötőerővel nem rendelkező
nyilatkozata ezt egyértelműsíti, amikor a 4. cikk 3-4. bek. alatt
kimondja:

10 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI.
ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről.
11 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI.
ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről.
12 1964. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről. 5. cikk.
13 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről.
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„3. Az államoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük, hogy
– ahol lehetséges – a kisebbséghez tartozó személyeknek megfelelő lehetőségük legyen anyanyelvük tanulására, vagy hogy az anyanyelvükön
történő oktatásban részesüljenek.
4. Az államoknak – ahol helyénvaló – intézkedéseket kell tenniük az oktatás terén, hogy ösztönözzék a területükön élő kisebbségek történelmének, hagyományainak, nyelvének és kultúrájának
ismeretét. A kisebbségekhez tartozó személyeknek legyen lehetőségük ismereteket szerezni a társadalom egészéről.”
Ez az óvatos megfogalmazás (lásd kiemelés fent) a nyilatkozatban sem véletlen: az államok között ma sincs igazán konszenzus abban, hogy a kisebbségek identitásának megőrzésében és
társadalmi integrációjának elősegítésében milyen mértékig lehet,
érdemes és szükséges anyanyelvű oktatást biztosítani. Míg egyik
oldalon az identitás – ez esetben a kisebbségi nyelvi identitás –
megőrzésének igénye áll, a másik oldalon a kormányok a kisebbségek társadalmi integrációját az oktatáson keresztül is biztosítani kívánják. Így számos országban elsőbbséget élvez az, hogy a
kisebbségekhez tartozó diákok is megtanulják az államnyelvet,
amit a társadalmi, közösségi kohéziót biztosító eszköznek tartanak. Vannak államok, ahol az államnyelv oktatása presztízs-kérdés – amely valójában a többségi asszimilációs szándékok alig
leplezett módja –, míg vannak olyan államok is, ahol valódi nehézségeket okoz, hogy egyes kisebbségek tagjai nem beszélik az
államnyelvet, nem biztosított számukra az államnyelv hatékony
megtanulásának lehetősége. A kisebbségi nyelvű oktatáshoz való
jog hasonlóan több kérdést is felvet: az egyes kisebbségek társadalmi, demográfiai helyzetétől függhet, hogy elég-e pusztán a kisebbségi nyelv megtanulásának esélyét biztosítani, vagy magának az oktatásnak kellene a kisebbségi nyelven folynia? Ez utóbbi esetben kérdés lehet, hogy mindez milyen szinten, milyen
tartalommal stb. történjen? Az, hogy a kisebbségi csoportok igényei miként jelennek meg és érvényesülhetnek-e, azt az államok
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nyelvpolitikai preferenciái határozzák meg. Ebben a tekintetben
pedig az államok nagyon széles skálán mozognak a kisebbségi
nyelvű oktatás állami támogatásának teljes megtagadásától egészen az óvodától az egyetemig tartó kisebbségi nyelvű oktatási
rendszer állami finanszírozásáig.
A 2019-ben megrendezett regionális kisebbségi fórumok is azt
bizonyították, hogy számtalan kérdés merül fel azzal kapcsolatban,
hogy a meglévő nemzetközi jogi keretek között mi az államok feladata és mik a kisebbségi közösségek gondjai a kisebbségi nyelvű
oktatás terén. A regionális eltérések is egyértelműen megjelentek
ezeken a fórumokon. Európában, ahol az Európa Tanács keretében
részletes regionális nemzetközi jogi standardok vannak a kisebbségek anyanyelvi oktatásával kapcsolatban is a Keretegyezménynek
és a Nyelvi Chartának köszönhetően, más problémák merülnek fel,
mint Ázsiában vagy Afrikában.14 Az európai fórum tanulságai és
elfogadott ajánlásai alapján a legfontosabb problémákat itt az említett két ET egyezmény ratifikációja, illetve módszertani, pedagógiai
kérdések jelentik (mint az államnyelv oktatásának módszertana,
a kisebbségi nyelvű oktatás hatékonysága, a szegregáció és a szabad iskolaválasztás ellentmondásai, stb.).15 Ázsiában és Afrikában
a többnyelvűség, a kétnyelvűség állami elismerése és támogatása
jelent komoly kihívást. Ázsiában különösen az egyes nyelvi közösségekkel szembeni diszkrimináció és a gyermekek első (anya)nyelvének megőrzése okoz gondokat. Afrikában és a Közel-Keleten,
a regionális fórumon elhangzottak alapján a kisebbségek számára
14 Lásd az 1999. évi XL. törvényt az 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről, valamint a
1999. évi XXXIV. törvényt az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének
kihirdetéséről.
15 Lásd https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/IntegratedEuropeRecommendations.pdf; https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Minorities/IntegratedAfricaRecommendations.pdf és https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Minorities/IntegratedAsiaPacificRecommendatio
ns.pdf. Letöltés ideje: 2020.03.28.
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sokszor a kisebbségi nyelv létének állami elismerése is előrelépést
jelentene. Ezekre a tapasztalatokra építette a különleges jelentéstevő a genfi Kisebbségi Fórum munkáját és ezekre is reflektált az ös�szegző jelentésében is.16

3. Az oktatás, nyelv és a kisebbségek
emberi jogairól szóló jelentés
Fernand de Varrennes a 2020 januárjában kiadott jelentésében a
téma fontosságát a francia történész, Camille Julliantól idézett
mondattal világítja meg: „megölik azt a nyelvet, amelyet nem tanítanak”.17 A második világháború után született emberi jogi rezsim az egyéni emberi jogok rendszerére épített és csak fokozatosan vált világossá, hogy az egyéni jogok, különösen a hátrányos
megkülönböztetéssel szembeni védelem és az identitáshoz való
jog megkövetelik, hogy az oktatásban a kisebbségi nyelvek használata is érvényesüljön. A jelentés végigveszi azoknak a nemzetközi szerződéseknek és ajánlásoknak a sorát, amelyek az 1960-as
évektől kezdve az ENSZ-ben és az európai regionális nemzetközi szervezetekben (EBESZ, ET) a kisebbségek oktatási jogainak
széleskörű elismerését támogatják. Amíg kétoldalú szerződésekben vagy egyes államok belső jogi normáiban konkrét rendelkezéseket találni a kisebbségi nyelv széleskörű használatnak biztosítására az oktatásban, addig a multilaterális szerződések jóval
visszafogottabban fogalmaznak (lásd fent). A jelentés ebben a
tekintetben három lényeges kérdést elemez: a) a kisebbségi nyelv
használatának „ésszerűségét”; b) az állami és a magánoktatás
közötti különbséget; valamint c) az államnyelv/többségi nyelv
oktatását. Ahogy az ENSZ keretében – fent idézett – elfogadott
szerződések, úgy az ET Keretegyezmény és a Nyelvi Charta is
16 Education, language and the human rights of minorities. Report of the Special Rapporteur on minority issues. 9 January 2020, Geneva. Submitted to
the Human Rights Council’s 43rd Session, A/HRC/43/47.
17 Uo. 33. bek.
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használja az „ésszerűségre” vonatkozó megfogalmazásokat (pl.
„ahol lehetséges”; „minden nyelv helyzetének megfelelően”).
A kisebbségi nyelvek bevezetésének igazolhatósága az oktatásban ténylegesen függ objektív elemektől is: ahol a kisebbségi
nyelvet nagyon kevesen beszélik, szinte lehetetlen a kisebbségi
nyelvet az oktatásban alkalmazni, ez nyilvánvalóan nem tekinthető diszkriminációnak. Ugyanakkor a jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy az államok sokszor ott is objektív korlátokra hivatkoznak, ahol nincsenek ilyenek: önmagában egy kisebbségi
nyelvi közösség létszáma még nem teszi feltétlenül lehetetlenné
a kisebbségi nyelv oktatását. Hasonlóképp nem lehet önkényes
annak megítélése sem, hogy mikor és milyen szinten „ésszerű”
a kisebbségi nyelv oktatásának bevezetése. A különleges jelentéstevő szerint ennek mércéje egyszerűen csak az lehet, hogy
olyan és annyi oktatást kell biztosítani kisebbségi nyelven,
amennyi és amilyen magas szinten csak lehetséges. Újdonság,
hogy a jelentés kiemeli, hogy a jelnyelveknek is hasonlóképp kell
megjelenni az oktatásban mindenhol, ahol az ésszerűen indokolt.
A kisebbségi nyelvű oktatásnak semmilyen nemzetközi jogi
akadálya nincs a magániskolákban és ezt a legtöbb állam természetesen elismeri.18 Ám a kisebbségi nyelvű magániskolák állami
támogatása sem kötelező, éppen ezért a jelentés kiemeli, hogy
a magániskolai kisebbségi nyelvű oktatás nem helyettesítheti
minden esetben a kisebbségi nyelvű állami közoktatást. A lényegi elem itt nem az oktatási forma, hanem a hozzáférés biztosítása
a kisebbségi nyelvű oktatáshoz. Amennyiben az államok a kisebbségek számára az anyanyelvű oktatást csak magániskolákban engedélyezik, akkor ehhez mindenképp biztosítaniuk kell
azokat az anyagi feltételeket, amelyek lehetővé is teszik a kisebbség tagjainak, hogy hátrányos megkülönböztetés nélkül részt vehessenek ebben az oktatásban.
18 Vö.: A Nemzetközi Bíróság 1935-ben kiadott tanácsadó véleményét, Minority Schools in Albania, PCIJ Series A/B no 64, ICGJ 314 (PCIJ 1935), 6th
April 1935.
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Az államnyelv oktatásával kapcsolatban pedig – amellett, hogy
nyilvánvaló, hogy a kisebbséghez tartozó diákoknak biztosítani
kell az államnyelv megtanulásának lehetőségét – kiemeli, hogy
az nem lehet diszkriminatív, annak célja egyedül a hatékony
nyelvtanulás lehet. Ez a gondolat összecseng a Keretegyezmény
14. cikk 3. bekezdésének általában bevett értelmezésével is, miszerint az államnyelv tanulása fontos cél és kötelezettség, ám
nem vezethet a nyelvek közötti hierarchia érvényesítéséhez: azaz
pl. azok a pedagógiai módszerek, amelyek az államnyelvet a kisebbségi tanulók számára idegennyelvként oktatják, nem ellentétesek ezzel a kötelezettséggel.
A jelentés két konkrét ajánlással fordul az Emberi Jogi Tanácshoz, egyfelől javaslatot tesz olyan konkrét útmutató kidolgozására, amely segítheti a kisebbségi jogok tartalmának tisztázását az oktatás területén. Másrészt felhívja a Tanácsot arra,
hogy az államok jó gyakorlatait összegyűjtő kérdőív alapján
megfogalmazott ajánlásokat az ENSZ hat hivatalos nyelvén,
a lehető legszélesebb körben terjesszék.

4. Összegzés
A kisebbségi identitás megőrzésében az oktatás, az anyanyelvű
oktatáshoz való jog kiemelt szerepet játszik. Ez tükröződik
azokban az ajánlásokban, amelyeket az elmúlt húsz évben például az EBESZ Kisebbségi Főbiztosának hágai ajánlásai, és a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának nyelvi jogokról és oktatásról szóló kommentárjai is megfogalmaztak.19 Európában a
Keretegyezmény és a Nyelvi Charta mellett az EBESZ, az ET
19 The Hague Recommendations regarding the Education Rights of National Minorities. OSCE HCNM, The Hague, 1996. valamint Commentary on Education
under the Framework Convention for the Protection of National Minorities
(2006) ACFC/25DOC(2006)002; Thematic Commentary on the Language
Rights of Persons belonging to National Minorities under the Framework
Convention (2012) ACFC/44DOC(2012)001 rev.
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Parlamenti Közgyűlése, sőt az Európai Parlament ajánlásai is
számos normatív fogódzót adnak az államoknak a kisebbségi
nyelvű oktatással, a kisebbségek oktatási jogaival kapcsolatban.
Az európai államok ráadásul – a köztük meglévő jelentős különbségek ellenére is – közös jogi hagyományokra építhetnek
és a legtöbb nyelvi kisebbség is hasonló problémákkal néz
szembe. Az ENSZ tagállamainak társadalmi és politikai valósága azonban sokszínűbb annál, hogy az európai tapasztalatokat
általánosítani lehetne. A kisebbségi ügyekért felelős különleges
jelentéstevő nem is a kisebbségek oktatási vagy nyelvi jogairól
beszél, jelentésében, hanem a kisebbségek emberi jogairól a
nyelvhasználat és az oktatás területén. A különbség figyelmet
érdemel, mert ezzel a megközelítéssel a kisebbségek meghatározásának dilemmáját is ki lehet kerülni. Az ENSZ keretében
több szakértői javaslat is készült már a „kisebbség” fogalmának
meghatározásáról és kisebbségi ügyekért felelős különleges jelentéstevők sem kerülhették el ezt.20 Ám az ENSZ emberi jogi
szerződéseivel és szakértői testületeinek (pl. Emberi Jogok Bizottság [Human Rights Committee]) joggyakorlatával összhangban egy nagyon tág definíció alkalmazására van szükség.21 Így
a kisebbségi különjogok helyett a kisebbségek emberi jogainak
hangsúlyozása jobban illeszkedik az ENSZ egyetemes emberi
jogi rezsimjébe és ennek megfelelően az államok számára is
könnyebben értelmezhetővé válik. Azon államok számára is,
amelyek a kisebbségek elismerését vagy egyes kisebbségi csoportok, kisebbségi nyelvek elismerését megtagadják saját jogrendjükben.22
20  Lásd https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/ConceptMinority.aspx. Letöltve: 2020.03.30.
21 Education, language and the human rights of minorities. Report of the Special Rapporteur on minority issues. 9 January 2020, Geneva. Submitted to
the Human Rights Council’s 43rd Session, A/HRC/43/47. Part IV.
22 Ahogy az ENSZ-ben eddig megfogalmazódott kisebbség-definíciók sem
kötődtek az állami elismeréshez.
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Ezenfelül a regionális kisebbségi fórumok megszervezésével
az ENSZ Kisebbségi Fórum genfi ülése előtt felszínre kerülhettek a különbségek és a közös problémák, amelyek az egyes régiókat ezen a téren jellemzik. A jelentés fontos hozadéka lett így,
hogy olyan lényegi kérdésekre tudja felhívni a figyelmet, amelyek valóban a világ minden táján felmerültek a kisebbségek
oktatási és nyelvi jogaival kapcsolatban. Így az államnyelv oktatásának módszertana vagy a kisebbségi nyelvű oktatás bevezetése „ésszerűségének” és „lehetőségének” mércéje az ENSZ
Emberi Jogi Tanácsa elé került jelentésben is világosabb értelmezést nyert. Ez pedig még az európai kisebbségek számára is
megerősítő hivatkozási alap lehet, mivel mindkét esetben a kisebbségek számára kedvező, jogaik alkalmazásában méltányos
elbánást immár nemcsak a regionális nemzetközi ajánlások, hanem az univerzális emberi jogi értelmezés is igazolja.

134

II. fejezet
A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ
INTÉZET ÉS PARTNEREINEK
BESZÁMOLÓI

7. Antal Eszter – Benda Vivien – Korom Ágoston
– Wágner Tamás: A Kisebbségi Jogvédő Intézet
tevékenysége 2019-ben
8. Barabás Miklós: A CEMO tevékenységei 2019-ben
9. Baranyay Zsolt: A SZAKC 2019-ben
10. Borál Egon: Fennakadások az anyakönyvek vis�szaszármaztatásában Szerbiában
11. Buckó György: Az ,,apatini eset”
12. Csóti György: Anyanyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében Trianon után száz esztendővel
13. Kajla Brigitta: Aktuális kihívások Kárpátalján, és a
KMNE jogsegélyszolgálati tevékenysége 2019-ben
14. Matijević Olivér: Az anyanyelven való tanulás
lehetőségei
15. Szilágyi István: A MOGYE magyar tagozatát
érintő peres ügyek 2011 és 2019 között

135

16. Szilágyi Miklós: Kisebbségi nyelvi jogok Szerbiában bűncselekménnyel fűszerezve
17. Takács Kató Kata: Anyanyelvhasználat a romániai igazságszolgáltatásban
18. T
 okár Géza: Állampolgárság, szurkolók és népszavazás – Beszámoló a Jogsegélyszolgálat 2019-es
tevékenységéről
19. Tóth-Parászka Krisztina: Az ukrán nyelv államnyelvként való működésének biztosításáról szóló
törvény visszásságai kisebbségvédelmi szempontból
20. V
 ukašinović Éva: Vagyonvisszaszármaztatás a Vajdaságban
21. Zsigmond József: A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tevékenysége Romániában

136

Antal Eszter – Benda Vivien – Korom Ágoston
– Wágner Tamás
KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET
JOGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 2019-BEN
Nagy tervekkel, sok új ötlettel, tettre készen kezdtük meg az idei
esztendőt. Amennyiben számszerűsítve szeretnénk összefoglalni az évet a következő adatokkal tudunk szolgálni: összesen
18 állandó partnerünk vett részt a jogsegélyhálózat működtetésében, 33 konkrét peres ügyet, illetve projektet, valamint 8 dokumentációs tevékenység megvalósulását támogattuk. Az intézeti munkában 7 dolgozó és 2 gyakornok vett részt. Látogatást
tettünk 5 külhoni területen, volt 2 saját nagyobb rendezvényünk
és számos más összejövetelen, konferencián, panelbeszélgetésen vettünk részt. A következőkben a Kárpát-medencei külhoni
területeket vesszük górcső alá, a teljesség igénye nélkül kiemelve a területhez kapcsolódó jelenlétünket, tevékenységünket,
munkafolyamatainkat, néhány ügyünket, majd röviden a rendezvényeinkről és nemzetközi színtéren végzett tevékenységünkről számolunk be.

1. Felvidék
A felvidéki régióban 2019. évben továbbra is három állandó jogsegélyszolgálati irodát üzemeltetett a Kisebbségi Jogvédő Intézet
(KJI). A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a pozsonyi központú, de kiterjedt területi lefedettséggel rendelkező Szövetség a
Közös Célokért Társulás (SZAKC) és Nagy Tibor, érsekújvári
ügyvéd nyújtott 2019-ben ingyenes jogi segítséget azoknak, akiket magyarsága vagy vélhetően magyarsága miatt ért sérelem.
Ezen felül konkrét ügyeket is támogattunk, így több ügyet, melyek a diszkriminatív állampolgársági törvényt érintették, többek
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között Nagy Tibor, valamint Szekeres Klaudia ügyvédnő képviseletében. Ezen felül dokumentációs tevékenységként támogatta
Intézetünk a Szövetség a Közös Célokért Társulás egy kutatását,
mely a felvidéki fiatalok kisebbségjogi ismeretét mérte fel, annak
bővítése céljából. A kutatás eredményeit a SZAKC jogsegélyszolgálatát ellátó Baranyay Zsolt ismertette Intézetünk hagyományos
őszi konferenciáján,1 melynek írott formáját jelen kötetben is megismerhet részletesebben az érdeklődő olvasó.
2019-ben Intézetünk partnerlátogatásainak sorát a Felvidéken kezdte, február 21-én meglátogattuk állandó jogsegélyszolgálati partnereiket. Egyeztettünk pályázatokról, tervezett kutatásokról és jogi tevékenységekről, továbbá törekedtünk a nyári
tervek összehangolására is. Fontosoknak és szimbolikusnak is
tartja Intézetünk e látogatásokat, mivel ez lehetővé teszi a kölcsönös párbeszédet, a helyzet helyszínen történő felmérését,
a jogsegélyszolgálatok közelebbi megismerését és az aktuális
kérdések érintettek általi megbeszélését.
A felvidéki területhez is kötődik a KJI magyarokat hátrányosan érintő Vagyonvisszaszármaztatás visszásságainak felszámolására irányuló tevékenysége. Az Európai Bizottság többször minden kétséget kizáróan elismerte, hogy az 503/2003.
számú szlovák kárpótlási törvény az Alapító Szerződések, azaz
az Európai Unió jogának időbeli hatálya alá tartozik, illetve azt,
hogy annak a lakóhelyre és állampolgárságra vonatkozó diszkriminatív rendelkezései sértik az uniós jogot.2 Az Intézet több
száz érintett nevében 2017-ben levélben kérte a Bizottságtól,
majd személyes találkozó során megerősítette, hogy járjon el az
érintett uniós polgárok uniós jogrendből eredő jogosultságainak érvényre juttatása érdekében. A Bizottság 2018-ban adott
válaszaiban lényegében azzal hárította el a kötelezettségszegési
1 „Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2019” konferencia, Budapest,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar. 2019. november 28-30.
2 Tt. 503/2003 sz. I. cikkely 2. § (1) bek.
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eljárás megindítását, hogy az érintettek egyéni perekben a szlovák
bíróságok előtt érvényesíthetik az uniós jogrendből eredő jogaikat.
A Bizottság hozzátette, hogy az érintett uniós polgárok jogsérelme
nincs jelentős hatással az egységes belső piac működésére, többek
között ezért sem kíván hivatalból eljárni és az Európai Unió Bírósága elé vinni az ügyet. Az Európai Unió szervei gyakran hangoztatják, hogy segítséget nyújtanak az uniós polgároknak uniós jogaik
sérelme esetén, illetve objektíven, a jogállamiság kritériumait betartva járnak el. Az Európai Bizottság a KJI által készített észrevételekre a határidőket be nem tartva még az Európai Ombudsman két
erre vonatkozó döntése ellenére sem adott választ. Ezért 2019 januárjában Intézetünk nevében Csóti György igazgató a belső piacot
és tulajdonjogokat érintő petíciót nyújtott be az Európai Parlament
Petíciós Bizottságához, hangsúlyozva, hogy az uniós intézményeknek abban az esetben is megoldást kell találniuk a súlyos, elismert
jogsértések orvoslására, ha azok nem gazdasági szereplőket, hanem olyan uniós polgárokat érintenek, akik őshonos kisebbséghez
tartoznak.3 A petíciót 2019 márciusában fogadták be, melyet továbbra is lehet – regisztrációt követően – online aláírással támogatni.4 Az Intézet találkozót kért és kapott az Európai Bizottságtól
a végleges válaszadás reményében 2019 júniusában. A tárgyaláson,
majd az azt követő, ügyet lezáró dokumentumban kifejezésre juttatták, hogy a Bizottság a jogsértésből eredő korlátozásnak a belső
piac megfelelő működésével kapcsolatos jelentőségét és a kötelezettségszegési eljárás hozzáadott értékét vette figyelembe, nem pedig az általunk felhozott szakpolitikai hozzáadott értéket. Az Uniós Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint nem köteles eljárást indítani,
amit jelen esetben nem is lát indokoltnak. A szlovák jogszabályok
esetében azonban elismeri, hogy a jogsértések a szlovák bíróságok
3 Csóti György magyar állampolgár által a Kisebbségi Jogvédő Intézet nevében benyújtott 0041/2019. számú petíció a tulajdon visszaszolgáltatásáról
több tagállamban.
4 Letöltés helye: www.bit.ly/3dmZE1p. Letöltés ideje: 2020.03.23.
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előtt orvosolhatóak, így az egyéni perek előkészítését kezdtük meg.
A KJI bár rendelkezik egy egész Kárpát-medencére kiterjedő partnerhálózattal, a legnagyobb nehézséget az ügyvédekkel való együttműködés jelenti ebben az új, ítélkezési gyakorlaton alapuló jogrend
érvényesítésében.

2. Erdély
E területen öt jogsegélyszolgálati irodát működtettünk, Nagyváradon Menyhárt Gabriella ügyvédnő, Kolozsváron a Jogaink
Egyesület, Sepsiszentgyörgyön a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, Marosvásárhelyen a Civil Elkötelezettség Mozgalom,
Székelyudvarhelyen pedig a Romániai Magyar Jogvédő Egyesület állt rendelkezésre a magyarságuk miatt jogsérelmet szenvedett személyek jogainak érvényesítése érdekében.
Erdélyi partnereink egy részénél is jártunk, első utunk alkalmával március végén Intézetünk igazgatója látogatta meg a
székely politikai foglyokat, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a feketehalomi börtönben. Januárban a KJI támogatásával az ügyben beadvány került benyújtásra a Strasbourgi Emberi Jogi
Bírósághoz (EJEB), melyet befogadtak, s jelenleg elbírálás alatt
van az ügy. Az utóbbi időben azonban azt tapasztaltuk, hogy
a Bíróság túlterheltté vált, olykor a szakszerűen előkészített
beadványokat is elutasítja, illetve hosszú évek telnek el az
egyes döntések megszületéséig, ráadásul azok államokkal
szembeni kikényszeríthetősége a gyakorlatban szintén kívánnivalót hagy maga után. Bár esetünkben a beadványt befogadták, mely már önmagában nagy eredménynek számít, előbbi
okokból kifolyólag alternatív lehetőségeket is megvizsgáltunk
arra az esetre, ha az EJEB előtti eljárás nem vezetne az általunk
várt eredményre.
A 2016/343/EU irányelv nagyrészt az EJEB terrorizmus elleni
küzdelem területén kialakított ítélkezési gyakorlatát emelte be
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az Európai Unió jogába.5 A KJI vizsgálatai során arra jutott,
hogy az EJEB-hez eljutatott beadványban hivatkozott, a román
hatóságok és bíróságok által hozott döntések az Európai Unió
jogát is sértik. Mivel egy uniós jogra hivatkozott eljárás megindítása a már befogadott, EJEB előtt folyó eljárást veszélyeztetheti, ezért a KJI részéről csak olyan lépések jöhettek szóba az
uniós joggal kapcsolatos jogérvényesítés tekintetében, amelyek
nem veszélyeztetik az eljárást. Ennek ellenére olyan előkészítő
munkálatok, amelyek megoldást hozhatnak az EJEB előtt folyó
eljárás sikertelensége esetén indokoltnak tűntek.
A KJI a konkrét adatok és körülmények ismertetése nélkül –
Gál Kinga európai parlamenti képviselő segítségével – elvi jelentőségű kérdést intézett az Európai Bizottsághoz.6 Az írásbeli
kérdésben megkérdezték, hogy a terrorizmussal gyanúsított
személyekkel szemben indított büntetőeljárás során a 2016/343/
EU irányelv megköveteli-e az ártatlanság vélelmének és egyéb
jogállami eljárási garanciáknak a betartását. A kérdésben kitértünk arra, hogy a szóban forgó irányelv alkalmazási körében
hasonló helyzetben felül kell-e vizsgálni a jogerőre emelkedett
döntéseket, illetve az eljáró tagállami bíróságoknak kell-e, és
milyen körülmények között sürgősségi eljárásban eljárniuk, valamint az irányelv milyen esetekben követeli meg az érintettek
szabadlábra helyezését.
Az Európai Bizottság P-004266/2019. számú írásbeli válaszában elismerte, hogy az ártatlanság vélelmét, és egyéb jogállami
garanciákat a tagállami bíróságoknak be kell tartaniuk az irányelv
alkalmazási körében eljárás alá vont személyekkel szemben lefolytatott eljárásokban. Azonban a Bizottság nem adott választ
arra, hogy felül kell-e vizsgálni az irányelv alkalmazási körét érintő jogerős döntéseket, amennyiben azok nyilvánvalóan sértik az
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2016/343/EU irányelve (2016. március 9.)
a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről.
6 Lásd a P-004266/2019 számú, 2019. december 06-án kelt kérdést.
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uniós jogot. A Bizottság arra sem adott megfelelő választ, hogy
a tagállami bíróságoknak milyen esetekben kell sürgősségi eljárásban tárgyalniuk az ügyeket, illetve mely esetekben kell felfüggeszteniük a szabadságvesztés büntetéseket, ha azok nyilvánvalóan uniós jogot sértettek. A KJI ezen kérdések tisztázására
új kérdést javasolt feltenni az Európai Bizottsághoz, megkön�nyítve, hogy adott esetben gyorsan, megalapozottan lehessen
lépéseket tenni.
Az ingatlanok, mezőgazdasági területek kárpótlásával, újabban visszaállamosításával kapcsolatban számos panasz érkezett Erdélyből is a KJI-hez. Több partnerünk által képviselt ügy
szól arról, miszerint az ügyfél kártérítési igényt nyújtott be az
önkormányzathoz a család tulajdonába tartozó államosított ingatlanért, amely ingatlant mára már lebontotta az állam, és
tömbház áll a helyén.7 A kártérítési ügyekben a helyi önkormányzat helyben hagyó határozatot hozott, és elküldte az ügyiratot a Bukaresti Bizottsághoz.8 Az ügyek tárgyalását, érdemi
döntés meghozatalát folyamatosan halasztják. Mindezek mögött etnikai megkülönböztetés feltételezhető, hiszen a bizottság
a magyar ügyekben hozza meg legkésőbb a határozatait, valamint többnyire elutasító határozatok születnek.
Az Intézetnek segítő akadémiai szakemberekkel közösen
úgy látjuk, hogy a restitúciós ügyekben hozott jogsértő döntések, az elutasítások okainak összegyűjtése, rendszerezése által
bizonyítható, hogy a román közigazgatási és bírói gyakorlat
rendszerszintű uniós jogsértést valósít meg. Ha ezt a rendszerszintű jogsértést sikerül bizonyítani az unió megfelelő fóruma
előtt, a mindezekről kapott bizottsági állásfoglalás felhasználása az egyéni perekben segítséget nyújthat az érintetteknek
7 2013. évi 165. számú törvény szerint, melyben a kérelmek benyújtási határideje 2018. májusban lejárt.
8 Többek között: 34307/3/2018 Tribunal Bucuresti; 41653/3/2018 Tribunal
Bucuresti; 22092/3/2018.
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a bíróságok előtt.9 Ennek bizonyítására szükség van minél több
eset összegyűjtésére,10 uniós szempontból történő elemzésére,
mely ügyek feltárása jelenleg is folyamatban van. Álláspontunk
megerősítése érdekében írásbeli választ igénylő kérdésekkel
fordultunk az EP képviselőkön keresztül az Európai Bizottsághoz,11 továbbá találkozót is kértünk az illetékes Főigazgatóságtól.12 Az Európai Unió joga hatékony védelmet nyújt ilyen jogsértésekkel szemben, amit számos esetben az Európai Bizottság
is elismert. A Bizottság kifejezetten nyitottnak mutatkozott eljárások indítására, vagy abban segítség nyújtására, hogy az egyéni perek az Európai Unió Bírósága elé kerüljenek. Két irányban
folytatja a megkezdett utat az Intézet: politikai vonalon szakmailag alátámasztott petíciót nyújtott be az Európai Parlament
Petíciós Bizottságához.13 Olyan rendszerszintű közigazgatási
gyakorlatra utaltunk a petícióban, amely nincs összhangban
a tőke szabad mozgásával, az uniós jogrend által garantált eljárási szabályokkal, az Európai Unió Alapjogi Chartájának – többek között – a tulajdoni jogra vonatkozó cikkelyeivel, valamint
az uniós jog általános elveivel. Kértük a Petíciós Bizottság közreműködését e jogsértések feltérképezésében. Javasoltuk, hogy
9 Vizsgáltunk egyéb lehetőségeket is, többek között, hogy az Emberi Jogok
Európai Bírósága alkalmas lehetne-e probléma kezelésére. A tapasztalatok
alapján azonban az utóbbi években a Bíróság nem igazán mutatott hajlandóságot e jogsértések orvoslására. Az Intézet úgy látja, hogy ennek a folyamatnak az erdélyi ügyvédek és az érintettek is tudatában vannak, azonban
– mivel viszonylag egyszerű kitölteni az EJEB formanyomtatványát – a jogerős román bírósági döntést követően „adnak egy esélyt Strasbourgnak”.
10 Több dokumentum van már a birtokunkban, többek között történelmi családok, közbirtokosságok, magánszemélyek peranyaga.
11 Többek között: E-001406/2019; E-000699/2018; E-001968/2016; E-001417/
2018, E-001631/2018; E-004292/2019.
12 2019 júniusában, Brüsszelben nemcsak a felvidéki kárpótlási törvényről,
hanem a restitúciós folyamatokban tapasztalható visszásságokról is tárgyaltunk az Európai Bizottsággal.
13 A korábban már említett 0041/2019. számú petícióról van szó.
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egy tényfeltáró út keretében vizsgálja meg a hivatkozott jogsértések mennyiben érintik más tagállamok polgárait, különösen a romániai magyar nemzeti kisebbség tagjait, továbbá miként lehet garantálni az érintettek esetében az uniós jog érvényre
juttatását. Azon dolgozik az Intézet, hogy az Európai Bizottság
tudomására hozza a jogsértéseket részben írásbeli kérdések,
részben egyéni panaszok formájában. Másrészt a Bizottság támogató válaszait felhasználva egyéni perekben, romániai helyi
ügyvédeken keresztül kívánja az eseteket az Európai Unió Bíróságához „kijuttatni”.
Részt vettünk a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban július 25-én, ahol az Intézet munkatársainak moderálásával egy egész délutánt kitöltő programmal szolgáltunk a
Bethlen Gábor Sátorban az érdeklődő közönségnek, akik a magyarok jogvédelmének egy-egy kiemelt területét ismerhették
meg. Elsőként a külhoni régiók politikai képviselete számolt
be: először Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke ka
pott szót, aki röviden elemezte az európai parlamenti válasz
tások felvidéki vonatkozásait, valamint az ún. Himnusztörvény esetét, mely rég nem látott egységbe „terelte” a felvidéki
magyar társadalmat. Erdődi Edvina, az MNT alelnöke hangsúlyozta, hogy Szerbia EU-csatlakozási folyamata kedvező helyzetet teremt a kisebbségi jogérvényesítésre, amire jó példa a
2016-ban elfogadott Cselekvési terv, mely többek között a részarányos foglalkoztatás kérdésére is kitér. A vajdasági magyarság jogainak védelme során négy területre koncentrálnak: az
oktatásra, tájékoztatásra, kultúrára és a nyelvhasználatra. Az
oktatás területén az iskolahálózatok kiépítésére, fejlesztésére
és megőrzésére törekednek. Kiemelte az óbecsei Petőfi Sándor
Általános Iskola ügyét, ahol önkormányzati szinten próbálták
megszüntetni a magyar tagozatokat, de ezt politikai fellépéssel
szerencsére sikerült megakadályozniuk. Darcsi Karolina, a
KMKSZ politikai-kommunikációs titkára előadásában hangsúlyozta, hogy a hatalomváltás ellenére a kisebbségi jogok
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szisztematikus felszámolása nem állt le. Ez utóbbival kapcsolatban megemlítette, hogy vegzálják a kettős állampolgárságú
magyarokat határátkeléskor, 2023-tól kezdve pedig jelen állás
szerint megszűnnek a magyar tannyelvű iskolák. Emellett a
régi hatalom utolsó intézkedéseként elfogadott nyelvtörvény
a magán- és vallási szférába száműzi a kisebbségi nyelveket.
Ráadásul a kistérségek kialakítását már 4 éve blokkolják: a cél,
hogy ne jöjjön létre magyar többségű közigazgatási egység.
Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke előadásában
hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarságot hosszú ideje nyomás alatt tartja a román politikum, gyakorlatilag egyre-másra
történnek a kisebbségellenes lépések. Éppen ezért kijelenthető,
hogy Románia nem jogállam. A konkrét jogsértések kapcsán
első helyen említette a Beke-Szőcs ügyet, a visszaállamosítások
kérdését, a MOGYE-ügyet, Úz-völgyét, valamint a zászló- és
feliratpereket.
A politikai blokk
után a KJI állandó
partnerei következtek.
Elsőként Nagy Tibor,
érsekújvári ügyvéd
szólalt fel, aki az állampolgársági ügyeit
mutatta be. Őt Zsigmond József, a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat ügyvezető igazgatója követte, aki rö- 1. ábra Partnereink a jogvédelemről
viden bemutatta a szervezetet és azokat az ügyeket, amelyekben
gyakran hozzájuk fordulnak. Tóth Tünde, a Pro Cultura Subkarpathika jogásza a kárpátaljai jogsértésekről beszélt: a beregszászi
hivatalokban és a rendvédő szerveknél hiányoznak a magyar
hivatalnokok, a mobilizációs időszakokban jogsértő módszerekkel adják át a katonai behívókat a fiataloknak. Mindezt tovább
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nehezíti, hogy a magyar lakosság bizalmatlan az ukrán bírósági
rendszerrel kapcsolatban, éppen ezért kevesen vállalják fel a pereket. A blokk zárásaként Wágner Tamás Zoltán, a KJI munkatársa a vajdasági helyzetet elemezte.
A harmadik blokkban partnereink az általuk képviselt peres
eljárásokról számoltak be. Zsigmond József többek között Székelykeresztúr ügyét, valamint az Úz-völgyét mutatta be. Sóti Attila, Vamadisz elnöke a szervezet Újvidéki Jogi Kar elleni ügyét,14
annak aktualitásait mutatta be. Ambrus Izabella, Brassó megyei
RMDSZ-es parlamenti képviselő, ügyvéd előadásában a Brassó
és Kovászna megyék határán levő kétnyelvű tábla esetét, valamint idekapcsolódva az új közigazgatási kódexet mutatta be.
Habár a jogszabálynak számos pozitívuma van, több tekintetben
is visszalépésről beszélhetünk pl: szerzett jogok védelme nem
garantált, a megyei tanács ülésein nem szabályozott a nyelvhasználat. A Brassó megyei táblapert Intézetünk is támogatja, melyben a Tanácsot Ambrus Izabella ügyvédő képviseli. 2013-ban
a megyei és a városi tanács tagjai saját maguk rendelkeztek arról,
hogy bár a magyarok számaránya nem éri el a 20%-ot, mégis kihelyezik a táblákat, elismerve és hangsúlyozva Brassó megye
történelmileg alátámasztott többnyelvűségét. A közigazgatási
törvény értelmében, ha a kisebbség egy közigazgatási egységben
eléri a 20%-ot, akkor joga van anyanyelvét használni a közigazgatásban. Ennek alapján perelte be Dan Tanase egyesülete a
Brassó Megyei Tanácsot, alapfokon a bíróság helyt adott ennek
a kérésnek és kötelezte a megyei elnököt, hogy ezt a kétnyelvű
feliratot távolítsa el. A Megyei Tanács fellebbezést nyújtott be,
mely ügy a 2020-as évben tovább folytatódik. Korom Ágoston,
uniós szakjogász a KJI erdélyi restitúció ügyében megtett lépésekről számolt be.
A zárópanelben az európai színtéren vizsgálták meg az előadók
a kisebbségvédelem lehetőségét. Szili Katalin miniszterelnöki
14 Az ügy rövid leírása a Vajdaság című fejezetben található.
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megbízott szerint azért van szükség uniós fellépésre, mivel a tagállamok nem cselekednek megfelelően. Kalmár Ferenc miniszteri biztos ehhez hozzátette, hogy van kizáró nemzetállam (Franciaország), valamint befogadó nemzetállam. Emellett kiemelte,
hogy kidolgoztak öt olyan alapelvet, amelyre fel lehetne építeni
egy uniós kisebbségvédelmi rendszert.
Ezek az alábbiak:
– Az őshonos kisebbségek ügye európai ügy,
– A nemzeti identitás védelme,
– Az egyéni és kollektív jogok elismerése,
– A nemzeti identitás nem feltétlenül jár együtt az állampolgársággal,
– Az őshonos kisebbségek államalkotók.
Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke kiemelte, hogy Szerbia példája
jól mutatja, hogy lehet az Európa Tanács kisebbségi joganyagát
egy uniós tagjelölt államban implementálni. Szerinte az államnyelv tanítása nem mehet a kisebbségi nyelv rovására. Örömmel számolt be arról, hogy Szerbia uniós csatlakozása kapcsán
elfogadott Kisebbségi Akciótervbe ET-ajánlások kerültek be (23.
tárgyalási fejezetben van) pl: részarányos foglalkoztatás. Szerinte megvan arra a nyitottság, hogy az EU és az Európa Tanács
közötti kapcsolat erősödjön. Korom Ágoston a KJI szlovákiai
kárpótlási ügyét, valamint erdélyi restitúcióhoz kapcsolódó
uniós lépésekről számolt be. Berényi József, az MKP Országos
Elnökségének tagja a Minority SafePack tapasztalataira hivatkozva kiemelte, hogy az európai jogérvényesítés időigényes. Megemlítette, hogy a 90-es években az USA sokat segített a felvidéki
magyaroknak. Szerinte nemcsak Magyarországnak kell segítenie a külhoniakat, hanem a külhoniaknak is Magyarországot.
A napot Komlóssy József, a FUEN volt alelnökének előadása
zárta, melyben a rendszerváltozás utáni időszak kihívásaira tekintett vissza. Az Európa Tanács és a FUEN idén 70 éves.
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Magyarország a rendszerváltás után elsőként lépett be az Európa Tanácsba, feltételek nélkül, míg Szlovákiának (kollektív bűnösség eltörlése) és Romániának feltételeket kellett teljesítenie,
melyben a szervezet kulcsszerepet játszott.

3. Muravidék
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a muravidéki magyarság
van az egyik legjobb helyzetben a külhoni régiók közül. Habár
számuk hivatalosan nem éri el a 10 ezer főt, ennek ellenére a szlovén alkotmány értelmében – az olaszokkal együtt – államalkotó
tényezőnek számítanak, valamint az általuk lakott területeken – a
szlovén mellett – a magyar nyelv is hivatalos, amit az állami és
a helyi községi szerveknek egyaránt be kell tartaniuk.
Éppen ezért nem meglepő, hogy az elmúlt években e régióból
nem voltak ügyeink. Azonban ez természetesen nem jelenti azt,
hogy minden rendben lenne. Az idei év során lendvai állandó
jogsegélyszolgálati partnerünk, Berden Mario beszámolt néhány
esetről, ahol megállapítható volt a kisebbségi jogok sérelme.
Az egyik esetben egy Szlovéniában bejegyzett és működő
vállalat csak a szlovén nyelvet említette egyes belső aktusaiban,
annak ellenére, hogy magyar és olasz lakta községekben is folytat tevékenységet. Az ügyben a nemzetiségi parlamenti képviselő (Horváth Ferenc) segítségét kérte Lendva Községi Magyar
Nemzeti Önkormányzat Közösség (LKMNÖK) Tanácsa, hogy
segítsen tisztázni a helyzetet a vállalattal. A helyzet nem volt új,
mivel az elmúlt évek során többször is előfordult ilyen, de
ahogy korábban, úgy most is békésen oldódott meg az ügy.
Ennél sokkal nagyobb jelentőségű ügy, hogy a Szlovén Köztársaság Államtanácsa jogi keresetet nyújtott be az Alkotmánybíróságra az Általános iskolákról szóló törvény 48. cikkelye és Az
olasz és magyar nemzeti közösség tagjainak az oktatás és a nevelés terén való külön jogai megvalósításáról szóló törvény 11. cikkelye alkotmányosságának a megvizsgálására. A kereset szerint
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az iskolakörzetek meghatározásának azon módja, mely a nemzetiségileg vegyesen lakott területen kizárólag kétnyelvű iskola
alapítását teszi lehetővé, alkotmányellenes. Többek között azért,
mert a szlovén nemzetiségű diákok nem választhatják meg, hogy
milyen iskolába szeretnének járni. Amennyiben az Alkotmánybíróság elfogadná a keresetet, akkor veszélybe kerülne a kétnyelvű oktatás a Muravidéken. Habár az ügy még jelenleg is tart, valószínűleg ettől a kimeneteltől nem kell tartani, mivel egy
hasonló jellegű beadványt már 1996-ban elvetett a Testület,15
emellett a szlovén kormány és a szlovén országgyűlés jogi szakszolgálata is negatívan véleményezte azt. Az eset kapcsán Horváth Ferenc, nemzetiségi parlamenti képviselő hangsúlyozta,
hogy „a kétnyelvű oktatásnak két fontos funkciója van: nyelvi és
társadalmi. Az első az egyenjogú és egyenrangú nyelvi kontaktusokhoz, az egyének közti érintkezéshez vezet, míg a második
esetében az együttélés és a tolerancia kapcsolatának kiépítése kerül előtérbe”.16 Reméljük, hogy az ügyben végül tényleg kedvező
döntés születik majd.

4. Drávaszög
Hasonlóan Muravidékhez, a 14 ezres horvátországi magyarság
is kedvező helyzetben van, hiszen a horvát alkotmány államalkotó tényezőnek ismeri el. Továbbá a más külhoni régiókra jellemző kisebbségellenes társadalmi hangulat, valamint jogsértések ritkának számítanak errefelé. A közösség legnagyobb
gondja talán a szülőföldön való megmaradás. Ugyanis a Kelet-Horvátországhoz tartozó Drávaszögnek peremterület révén
alacsony a népességmegtartó ereje: a lakosok előszeretettel költöznek el a gazdagabb horvát régiókba vagy akár külföldre is.
15 Király M. Jutka: Az Alkotmánybíróságra a kétnyelvű iskolakörzetek ellen.
Letöltés helye: www.nepujsag.net. Letöltés ideje: 2020.03.30.
16 Az alkotmánybíróság előtt a kétnyelvű oktatás. Letöltés helye: www.muravidek.si. Letöltés ideje: 2020.03.30.
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Idei délvidéki utunk (2019. szeptember 25-27.) alkalmával ezt
a régiót is felkerestük, ahol találkoztunk állandó jogsegélyszolgálati partnerünkkel, a HMDK-val, egészen pontosan helyi képviselőivel: Matijevic Olivérral és Hordósi Dániellel. Az időszaki
beszámolóikból, valamint a találkozás során lefolytatott megbeszélésből kiderült, hogy 2019-ben több érdekes ügyük is volt.
Ezek közül érdemes elsőként említenünk a földvásárlási
ügyet, ahol az érintett (a továbbiakban C személy) egy olyan
földet vásárolt, ami, mint utólag kiderült nem épp rendezett
tulajdonosi hátterű volt. A tényállás szerint A személy kölcsönt
vett fel B személytől melynek fedezete egy földterület volt.
A földterületet A személy zálogosította B személynek, ám a zálogjog nem lett bejegyezve a hivatalban. Közben A személy eladta a földet C személynek. B személy ezért beperelte A és C
személyt. C személy nem tudott a zálogosításról és a hivatalos
dokumentumokban sem szerepelt utalás a zálogra. C személy
ezzel szemben ellenkérelmet nyújtott be, amelyben utalást tett
arra, hogy A és B személy félre akarták őt vezetni, melynek során a horvát jogi nyelvben való járatlanságára, illetve a jogi tudás hiányára építettek. Az ügy várhatóan rendeződni fog, mivel a kérdéses földterületet tisztán vásárolták, nem volt rajta
bejegyezve zálogjog, valamint már az első tárgyaláson júniusban A és B személy szóbeli megegyezésre jutott.
A másik ügy egy családjogi kérdésen alapszik, ahol egy magyar nemzetiségű édesanya fordult hozzájuk azzal a problémával, hogy elvált a horvát nemzetiségű férjétől. A válás után a
közös gyermek az anyukához került, mindkét szülőnek felügyeleti joga van. Az édesanya mindenképp magyar tannyelvű iskolába kívánja adni gyermekét, amit viszont az édesapa ellenez.
Szerencsére a gyerek csak jövőre lesz elsős, így még van idejük
arra, hogy megoldják az ügyet. Ugyanakkor fontos azt tudni,
hogy a gyám nem azt nézni, hogy magyar vagy horvát iskolába
megy a gyerek, hanem azt vizsgálja, hogy az anya milyen közel
van az iskolához.
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Végezetül említést érdemel még a népszavazási kezdeményezés ügye is, amely többek között a kisebbségi parlamenti
képviselők számának csökkentését célozta. Szerencsére a kezdeményezés elbukott, mivel a kezdeményezőknek nem sikerült teljesíteniük a törvényben meghatározott érvényes aláírások számát.

5. Kárpátalja
Nem túlzás azt kijelenteni, hogy a külhoni magyar közösségek
közül a kárpátaljai magyarság van a legnehezebb helyzetben,
hiszen azontúl, hogy Európa egyik legszegényebb országában
élnek, egyre inkább puszta létük is veszélybe kerül. Ugyanis
a 2013-2014-ben lejátszódott Euromaidan-t követően olyan politikai erők kerültek hatalomra, amelyek a nemzeti kisebbségek
létét nemzetbiztonsági kockázatnak tekintik. Ennek következtében az elmúlt években sorra fogadták el a jogfosztó törvényeket vagy törölték el az előző időszak kisebbségbarát jogszabályait. E tekintetben röviden elegendő hivatkoznunk a 2017-es
oktatási törvényre,17 mely 5. osztálytól kezdve fokozatosan növeli az ukrán tannyelvű órák számát, veszélybe sodorva ezzel
a kárpátaljai magyar oktatási rendszert vagy a 2012-es,18 kisebbségbarátnak tekinthető nyelvtörvényt felváltó 2019-es
nyelvtörvényt,19 mely lényegében a magán- és a vallási szférába
száműzi a kisebbségi nyelveket. Habár a nemzeti kisebbségek,
különösen a kárpátaljai magyarság, valamint a szomszédos országok (elsősorban Magyarország) folyamatosan tiltakoznak
az újabb és újabb jogfosztó lépések ellen különböző alternatív
megoldásokat is felajánlva, az ukrán hatalom hajthatatlannak
látszik. E téren pedig jelen pillanatban az sem változtat, hogy
17 Ukrajna 2017. évi No.2145-VIII. számú oktatási törvénye.
18 Ukrajna 1989. évi 8312-XI. számú törvénye az Ukrán Köztársaság nyelveiről.
19 Ukrajna 2019. évi 2704-VIII. számú, „az ukrán nyelv állami nyelvként való
működésének biztosításáról” szóló törvénye.
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több nemzetközi szervezet, közte a Velencei Bizottság is bírálta
az egyes intézkedéseket, mivel azokat az ukrán vezetés rendszeresen szelektíven értelmezi. Sajnos ezen a gyakorlaton – a
kezdeti reményekkel szemben – úgy tűnik, hogy a Zelenszkij
elnök által fémjelzett új ukrán vezetés sem kíván változtatni.20
Mindezek a tények fokozott felelősséget rónak Intézetünkre,
valamint a kárpátaljai partnereinkre egyaránt. Éppen ezért nem
meglepő, hogy a 2019. évi első utunk éppen Kárpátaljára vezetett.
A három napos (március 6-8.) látogatásnak kettős célja volt: egyrészt minél több információt gyűjteni az ukrajnai helyzetről,
másrészt megerősíteni az állandó jogsegélyszolgálatunkat. E tekintetben azt mondhatjuk, hogy sikerrel jártunk, hiszen találkoztunk a térségben munkálkodó magyar jogvédő partnereinkkel,
a régió magyar politikai vezetővel (többek között Brenzovics
Lászlóval, a KMKSZ elnökével és Zubánics Lászlóval, az UMDSZ
elnökével), a magyar főkonzulokkal, és más fontos személyiségekkel, továbbá interjúkat adtunk az írott és elektronikus sajtónak, valamint helyi rádiónak. Ráadásul sikerült kiterjeszteni
a KJI jogsegély szolgálatát, a meglévő két beregszászi (KMNE,
Pro Cultura) mellett, Ungvárra és Nagyszőlősre is. Ungváron Diósi Artúr ügyvéd, Nagyszőlősön pedig a KMKSZ helyi szervezetének irodájában Tóth-Parászka Krisztina jogász kezdte meg
működését az év során.
Kárpátaljai partnereink beszámolóiból kitűnik, hogy a helyi
magyarság a mindennapok során számos problémával szembesül. Ide elsősorban olyan gyakorlati jellegű ügyek tartoznak,
amelyek többnyire családjogi, ingatlanjogi, munkajogi vagy
öröklési kérdésekkel állnak kapcsolatban.
A közelmúltban felmerült egyik legérdekesebb gyakorlati kérdés az volt, hogy vajon lehet-e Magyarországon ukrán jogosítvánnyal magyar rendszámú autót vezetni. Ugyanis a magyarországi oldalon a vámtisztviselők arra szólítják fel az érintetteket,
20 Az ukrán nyelvpolitikáról részletesen lásd Ambrus Nikoletta tanulmányát.
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hogy cseréljék le vezetői engedélyüket magyarra. Azonban ekkor át kell adni az ukránt és e nélkül viszont Ukrajnában nem tud
autót vezetni az érintett. Az ügy eljutott miniszteriális szintre is,
ahol azt a választ adták, hogy az érintettnek be kell jelenteni az
ukrajnai tartózkodási helyet a magyar hatóságoknak, hogy az országba való belépés időpontjától számítva egy évig használhasson ukrán jogosítványt. Ugyanakkor amikor ezzel a lehetőséggel
többen is élni akartak, akkor az illetékes szervek azt felelték, hogy
nem tudnak ilyen eljárásról.
Általános probléma továbbá, hogy a kárpátaljai magyar közösség körében alacsony az ukrán nyelvtudás szintje, ami döntően annak tudható be, hogy az elmúlt 30 év során az ukrán
hatalom képtelen volt olyan nyelvoktatási stratégiát kidolgozni,
amely figyelembe veszi, hogy a magyaroknak az ukránt, mint
idegen nyelvet kellene oktatni, külön hangsúlyt helyezve a
kommunikációra. E tekintetben már a kárpátaljai magyar szervezetek több javaslatot is letettek az asztalra (különösen az ominózus oktatási törvény elfogadása után), de ezekre az ukrán
hatalom igazából érdemben sohasem reagált. Ebből következően viszont a kárpátaljai magyarok jelentős része úgy vállal jogi
kötelezettséget, hogy annak tartalmát nem igazán érti, legyen
szó akár szerződésről vagy hivatali ügyintézésről.
Ez pedig rendkívül fontos a jelenlegi helyzetben, ahol a gyakorlati ügyek mellett egyre inkább megjelennek a kisebbségi vonatkozásúak is. Így például az utóbbi időben többször is előfordult, hogy a magyar útlevéllel történő határátkelést bírság
követte. Többek között így járt Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára is. Ennél sokkal súlyosabb kérdés,
hogy a kelet-ukrajnai harcok kitörése nyomán új probléma jelent
meg: a katonai behívók kérdése. Ugyanis általánossá vált, hogy
az érintett hatóságok elképesztő módokon igyekeznek átadni
ezeket a meghívókat, többször a jogszabályi kereteket is áthágva.
Például G. D. részére több alkalommal az udvarába dobták a behívót, illetve egy alkalommal otthonában házkutatást indítvá153
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nyoztak a rendőrök a katonaság megbízottjaival, viszont mivel
nem volt érvényes házkutatási engedélyük a bíróságtól, nem engedték be a házukba vagy udvarukba a rendvédőket. Emellett a
II. Rákóczi Ferenc főiskola diákjai is többször kaptak behívókat,
annak ellenére, hogy diákok és a nappali tagozaton vannak.
Mindezek a tények abba az irányba mutatnak, hogy egyre
inkább nagyobb jelentősége van annak, hogy Intézetünk, valamint partnereink megjelenjenek a sajtóban, nyilvános fórumokon, valamint hirdessék magukat. Többek között ennek jegyében vettünk részt a Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári találkozóján szeptember 7-én,21 ahol a résztvevők többek között
előadást hallhattak Kárpátalja I. világháború utáni elszakításáról, valamint egy könyvbemutatón is részt vehettek. Itt két
könyvet is bemutattak: Gecse Géza: Nemzetpolitika – szorítóban. Aspektus – határok nélkül 2002-2017 c. kötetét és Lengyel
János: Feltámadás Beregszászon. Mitracsek úr visszatér c. neopamflettjét. Intézetünket Wágner Tamás Zoltán képviselte a
rendezvényen, aki a kárpátaljai jogsértéseket taglaló dokumentumfilm után részt vett egy panelbeszélgetésben Csete György
főtitkárral, Ígyártó Gyöngyi jogásszal, valamint Seremet Sándor történésszel. A beszélgetés lehetőséget teremtett arra, hogy
röviden bemutassa a tevékenységünket, valamint felhívja arra
a figyelmet, hogy a jogsérelmet szenvedettek bátran fordulhatnak Intézetünkhöz ingyenes jogsegélyért.

6. Vajdaság
A négy nagy régió (Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja) közül a Vajdaságban a legjobb a külhoni magyarok helyzete. Ez
alapvetően a papíron kedvező jogszabályi háttérnek köszönhető.
21 A rendezvényről részletesen lásd: A saint-germaini szerződésről a Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári táborában. Letöltés helye: www.aspektus.
eu. Letöltés ideje: 2020.03.20.
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Például a szerb alkotmány – habár jelentős mértékben tartalmaz
centralizációs elemeket is – Közép-Európában a kisebbségbarátabbak közé tartozik,22 mivel elutasítja a merev nemzetállamiságot és
elismeri az autonómiához való jogot. Többek között ez is hozzájárul ahhoz, hogy a külhoni magyar közösségek közül egyedül a vajdaságiak élnek – habár nem etnikai jellegű és korlátozott hatáskörű
– autonóm tartomány területén, valamint rendelkeznek legalább
valamilyen színtű személyi elvű autonómiával (Magyar Nemzeti
Tanács23). Ezen túlmenően a nyelvhasználati jogszabályok is több
jogot biztosítanak, mint a három másik régióban. Ezt jól mutatja az
a tény is, hogy a Hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény
értelmében a helyi önkormányzat köteles bevezetni a magyar nyelvet hivatalos használatba, amennyiben a helyi lakosság minimum
15%-át magyarok képezik az adott községben, illetve településen.24
Továbbá a szerzett jogok védelme miatt ezek akkor sem törlődnek,
ha a későbbi népszámlálások során az adott kisebbség aránya ezen
érték alá esik: éppen ezért noha Újvidéken a magyar lakosság aránya csak 7%, itt is hivatalos használatban van a magyar nyelv.
Azonban a kedvező jogszabályi háttéren túl fontos kérdés az is,
hogy ezek a jogok hogyan érvényesülnek a gyakorlatban. E téren
pedig már közel sem annyira jó a helyzet. Ez utóbbi tényt magunk
is tapasztaltuk, amikor szeptember végén 3 napos látogatást tettünk a Vajdaságban, melynek során felkerestük partnereinket,25 valamint civil szervezetek képviselőivel, szakemberekkel és a Magyar
Nemzeti Tanács képviselőivel beszélgettünk. Utunk egyik célja a
vagyonvisszaszármaztatás (restitúció) területén megfigyelhető
anomáliák feltérképezése volt, ugyanakkor viszont a többi területen sincs minden rendben. Ezt a feltételezést erősítik az Intézetünkhöz benyújtott vajdasági vonatkozású ügyek is.
22 A Szerb Köztársaság alkotmánya, SZK Hivatalos Közlöny, 98/2006.
23 www.mnt.org.rs. Letöltés ideje: 2020.03.20.
24 Hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény, SZK Hivatalos Közlöny,
48/2018.
25 Szabadka – Buckó György ügyvéd, Óbecse – Szilágyi Miklós ügyvéd, Nagybecskerek – Borál Egon, Újvidék – Vajdasági Magyar Jogászegylet (VMJE).
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Ma a Vajdaságban – hasonlóan más külhoni régiókhoz – az
egyik legnagyobb probléma az ún. restitúció kérdése, amelyet
a 2011-ben elfogadott rehabilitációs-26 és restitúciós törvény27
szabályoz. Míg előbbiben a bíróságok járnak el, addig az utóbbiban a Restitúciós Ügynökség. Általánosságban érdemes kiemelnünk, hogy Szerbia, más utódállamokhoz hasonlóan arra
törekszik, hogy a kommunista időkben elkobzott ingatlanokat
(földek, erdők, épületek) lehetőleg ne kelljen visszaadni a korábbi tulajdonosoknak vagy azok örököseinek. Több esetben is
etnikai megkülönböztetést alkalmaznak, amely tovább súlyosbítja a helyi magyarság helyzetét: esetükben más indokokat is
elővesznek a hatóságok (pl: háborús bűnösség). Felmerültek
nem feltétlenül etnikai jellegű anomáliák is, amelyek jelentősen
lelassítják a folyamatot:
– Kevés föld van: csak rosszabb minőségű földeket (II. és III.
osztályú) lehet visszaadni, a szomszédos kataszteri földek
is kezdenek elfogyni, éppen ezért a visszaszármaztatható
földek listáját bővíteni kellene.
– Csereingatlan intézményének hiánya.
– Rendkívül drága a szakértői díj (ugyanakkor a szakértői
eljárás lefolytatása előfeltétele a sikeres vagyonvisszaszármaztatásnak).
– A kárpótlás sokkal rosszabb megoldás, mint a természetbeni visszaszolgáltatás: az államkötvény várhatóan a reálértéknek csak az 1/7-ét fogja érni, továbbá az erre törvényileg előirányozott 2 milliárd euró sem áll rendelkezésre.
– A kárpótlás idejét folyamatosan halasztják.

26 Törvény a rehabilitációról, SZK Hivatalos Közlöny, 92/2011.
27 Törvény az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról, SZK
Hivatalos Közlöny, 72/2011., 108/2013., 142/2014 szám és 88/2015 – AB.
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Emellett olyan akadályok is felmerültek, amelyek kifejezetten
a magyarságot sújtják, úgy mint:
– Kárpótlási jogosultság kezdete: a vajdasági magyar szervezetek korábban 1945. március 9-e helyett 1941. április 6-át szorgalmazták, mivel ennek következtében sokan kiesnek a jogosultak köréből28.
– Háborús bűnösség: a II. világháború idején elkövetett bűncselekményeken nyugszik, azonban sok esetben visszaélnek ezzel a hatóságok pl: a Restitúciós Ügynökség többször is felülbírálta már a rehabilitációra vonatkozó bírósági döntéseket.
– Kollektív bűnösség: Csúrog, Mozsor és Zsablya teljes lakosságát sújtotta, melyet 2014-ben ugyan hatályon kívül helyeztek,
de ez csak a jövőre nézve történt meg, így az érintetteknek személyenként kellett lefolytatniuk a rehabilitációs eljárásokat29.
– Reciprocitás: ennek lényege, hogy ha a szerb polgárok nem
tudtak az adott országban jogot formálni a restitúcióra, akkor
az adott ország polgárai sem tarthatnak igényt Szerbiában a
vagyonvisszaszármaztatásra. A magyar állampolgárok ügyeit
emiatt sokáig félrerakták, azonban 2019-ben e téren – köszönhetően egy szerb-magyar megegyezésnek – némi változás érzékelhető: újra elővették ezeket az ügyeket, de nagyon lassan
haladnak.
– Diszkriminatív egyházi visszaszolgáltatás: ezt részletesen bemutatja partnerünk, Borál Egon az írásában.
Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az Intézethez idén
két restitúciós ügyben is pályáztak, amelyek mind a háborús bűnösség kérdését érintették. Mindkettő arra mutat rá, hogy a
szerb bíróságok visszaélnek ezzel az indoklással és alapvetően
28 Szilágyi Imre: A vajdasági magyarok két szerb törvény között. Letöltés helye: www.kki.hu. Letöltés ideje: 2020.03.30.
29 Bozóki Antal: A délvidéki/vajdasági magyarok helyzete és jogai. Újvidék: Verzal
021. 2017. 199.
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arra törekszenek, hogy ellehetetlenítsék, hogy az érintettek élhessenek a vagyonvisszaszármaztatáshoz fűződő jogukkal. Mind
S. K., mind SZ. L. ügyében az alkotmányjogi panasz elutasítását
követően az eljáró ügyvédek a Strasbourgi Emberi Jogok Európai
Bíróságához fordultak, hivatkozva a tisztességes tárgyaláshoz
való jog, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésére. További érdekesség, hogy SZ. K. ügyében Z. E. hamis tanúvallomása alapján állapították meg a háborús bűnösséget.
A restitúciós kérdésén túl talán az egyik kiemelkedő, több
éve tartó ügy a Vajdasági Magyar Diákszövetségnek (Vamadisz) az Újvidéki Egyetem Jogi Kara diszkriminatív gyakorlata
ellen indított bírósági eljárása. A Kar ugyanis hosszú évek óta
nem volt hajlandó a szerb mellett magyar nyelven is megszervezni a felvételi vizsgát. Az ügy 2017 óta tart, mivel a Kar mindig újabb és újabb nehezítést talál ki a magyar felvételizőkkel
szemben. Ezt jól mutatja, hogy a korábbi jogerős ítélet ellenére
2019 júliusában – a magyar nyelvű felvételi vizsga biztosítása
mellett – a nem szerb nyelven felvételi vizsgát megíró jelentkezőket külön szerb nyelvtudás ellenőrzésre kötelezte, amely
a felvételi teszt mellett szintén az egyetemi karra való bekerülés
feltétele volt. Ezzel pedig ismételten megszegte a diszkriminációt tiltó törvényt, hiszen nem biztosított minden jelentkezőnek
azonos feltételeket. Éppen ezért a Vamadisz 2019. június 29-én
ismételten pert indított. Az elsőfokú ítélet 2020. január 10-én
született meg, amely újfent megállapította a diszkriminációt, és
arra kötelezte a Kart, hogy a jövőben minden jelentkezőnek
azonos feltételeket biztosítson. Az ítélet ellen várhatóan a Kar
fellebbezni fog. Ugyanakkor jó hír viszont, hogy 2019-ben két
magyar jelentkező élt a magyar nyelvű felvételi vizsga lehetőségével, ami azt jelenti, hogy több mint hét év után először került arra sor, hogy valaki a Karon magyar nyelven felvételizzen.
Mindkét jelentkező átesett a kötelező szerb nyelvtudásellenőrzésen, amelyet sikeresen teljesítettek, így a felvételi pontszámuk alapján ma a Kar egyetemi hallgatói.
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Vajdasági vonatkozású ügyeink közül kiemelkedik az ún. Betelepítések dokumentáció. Már több éve folyik a főként Németországból kitoloncolt koszovói romák betelepítése kifejezetten
a vajdasági magyarlakta községekbe a szerb kormány és nemzetközi szervezetek segítségével. Ez a gyakorlat viszont ellentmond
a szerb alkotmány 78. szakaszának, valamint a Kisebbségvédelmi
Keretegyezmény 16. cikkének, amelyek tiltják az etnikai arányok
erőszakos megváltoztatását. Emellett ugyancsak komoly jelentőségű ügy volt a nyelvhasználati kérdéseket érintő ifj. SZ. J. ügye,
ahol azért büntették meg az érintettet, majd terhelték rá a fordítási költségeket, mert a tanúvallomás során nem volt hajlandó szerbül nyilatkozni, hanem az anyanyelvét akarta használni. Utóbbi
ügyről részletesen beszámol Szilágyi Miklós partnerünk.
Végezetül szintén érdekes volt az ún. Apatini ügy, melynek
kiindulópontja, hogy az érintett annak idején örökölt két lakást
Apatinban, amelyekbe hosszú évekkel később a helyi község
vezetőjének a délszláv válság idején tett szóbeli utasítása nyomán egy menekült költözött még 1992-ben. Az ügy részletei
partnerünk, Buckó György beszámolójában olvashatók.

7. Nyári Egyetem
2019-ben nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) közös szervezésű ,,Kisebbségvédelem Európában”
címet viselő nyári egyeteme, Martonvásáron és Budapesten, július 7. és 12. között. A hallgatók számára az érkezésüket és
a szállás elfoglalását követően bemutatásra kerültek a szervező
intézmények, majd kötetlen játékok keretében ismerkedtek
meg egymással.
Másnap Szilágyi Péter, miniszteri biztos köszöntőjét követően, Csóti György, a KJI, Kántor Zoltán, az NPKI igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere nemzetpolitikai áttekintést nyújtott, majd
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Horváth Bálint alpolgármester bemutatta magát a települést.
Ebéd után Benda Vivien (KJI), Fülöp Izabella (NPKI) és Wágner
Tamás (KJI) az Európai Unió alapjaiba vezette be a hallgatókat,
majd Csáky Pál, volt európai parlamenti képviselő ismertette
az EP keretében történő kisebbségvédelmet. Este meglepetés
kulturális programként a hallgatók megtekinthették Csáky Pál
Virágeső című drámáját Dráfi Mátyással a főszerepben.
A keddi napot a KJI munkatársainak előadásai nyitották, először Benda Vivien, Dabis Attila és Wágner Tamás mutatta be
a közvetlen demokrácia európai útjait, külön kitérve az európai
polgári kezdeményezés intézményére, majd Antal Eszter, Benda
Vivien és Wágner Tamás a kisebbségvédelem területén releváns
nemzetközi dokumentumok jogi természetéről adott elő. Ezt követően Szilágyi Miklós, óbecsei ügyvéd, a KJI állandó jogsegélyszolgálatot is ellátó partnere a délvidéki aktuális helyzetről nyújtott áttekintést. Délután a hallgatók Székesfehérvárra utaztak,
ahol a Bory-vár megtekintését követően a Romkertben vezették
körbe őket, majd szabadprogram keretében ismerkedhettek meg
az egykori koronázóváros történelmi belvárosával.
A szerdai napi előadásoknak a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara adott
otthont. Az előadások
sorát Varga Zs. András, alkotmánybíró,
a Kar prodékánjának,
előadása nyitotta meg,
melyben a Velencei
Bizottság tevékenysé2. ábra Csoportkép a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban
gét – melynek maga is tagja – vizsgálta meg kisebbségjogi szempontból. Ezt követően ifj. Toró Tibor, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem adjunktusa és a Kolozsvári Nemzeti Kisebb160
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ségkutató Intézet kutatója hasonlította össze a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményhez és a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájához fűződő szakértői jelentéseket. Az ebédet követően Gerencsér Balázs, a PPKE JÁK docense,
nyelvi jogi kérdéseket vizsgált meg, majd Elek Zsófia, EBESZ ügyekért felelős helyettes képviseletvezető az EBESZ-ben történő kisebbségvédelmet mutatta be.
Csütörtökön Rákóczi Krisztián, a NPKI kommunikációs és
kutatási referense ismertette Kárpátaljáról készült tanulmányát,
majd Varga Péter, nemzetpolitikáért felelős diplomata a magyar
nemzetpolitika és a kisebbségvédelem Európai Unióban való
lehetőségeit mutatta be. A délután folyamán Gáspár Ágnes,
egyetemi oktató, nemzetközi protokoll szakértő a Viselkedéskultúra kommunikációja a mindennapokban címmel tartott tréninget a hallgatóknak. Az oklevelek ünnepélyes átadását követően a hallgatók a nyári egyetem egyik fő helyszínéül szolgáló
Fejér megye gasztronómiai hagyományait ismerhették meg.

8. Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében
című konferencia
2019. november 28. és 30. között került megrendezésre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Dísztermében hagyományos őszi konferenciánk. Az első
napon a rendezvényt Csóti György, a KJI igazgatója, Mucsi Géza,
a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának osztályvezetője, Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott nyitotta meg,
majd az Intézet munkatársai, Antal Eszter és Benda Vivien számoltak be a KJI éves tevékenységéről. Ezt követően Juhász Imre
alkotmánybíró, egyetemi docens a kisebbségvédelem és az európai intézmények viszonyának elmélet és gyakorlati oldalát vizsgálta meg. Ezután Varga Zs. András, tanszékvezető egyetemi
tanár a Szent Korona tant és az autonómiákat mutatta be
Magyarország történeti alkotmányában, majd Járai Zsigmond,
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miniszterelnöki megbízott, Nyisztor Tinka, néprajzkutató a csángók aktuális helyzetét tekintette át. A nap utolsó blokkjában Tóth
Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke, alkotmányjogász, az ukrajnai kisebbségi jogok és a nemzetközi szervezetek kérdését ismertette, majd Izsák Balázs, az SZNT elnöke és Sobor Dávid,
ügyvéd az Európai polgári kezdeményezés a Nemzeti Régiókért
EPK-t mutatta be a múlt, a jelen és a jövő perspektívájában.
A második napon a KJI partnerei számoltak be éves tevekénységükről. Először Kárpátalja helyzetét ismertette a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (Beregszász) képviseletében Kajla Brigitta, a Pro Cultura Subkarpathika (Beregszász)
képviseletében pedig Tóth Tünde, majd Vajdaság és Drávaszög
következett, mely keretében Buckó György, ügyvéd (Szabadka),
Szilágyi Miklós, ügyvéd (Óbecse), Borál Egon, ügyvéd (Nagybecskerek), a Vajdasági Magyar Jogászegylet (Újvidék) képviseletében Vukasinovic Éva és Miavec Attila, és Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (Bellye) képviseletében Matijevic Olivér adott elő. A délután folyamán erdélyi állandó jogsegélyszolgálatot ellátó partnereink közül előadott Barabás Miklós
a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Marosvásárhely) képviseletében, Takács Kató Kata a Jogaink Egyesület (Kolozsvár) képviseletében, Menyhárt Gabriella Éva, ügyvéd (Nagyvárad), és
a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat (Sepsiszentgyörgy) képviseletében Zsigmond József. Az állandó jogsegélyszolgálati tevékenység bemutatását a dokumentációs tevékenységek ismertetése
törte meg, melynek keretében a Jogaink Egyesület képviseletében Petres Kata és Balogh Zsuzsa ismertette felmérésen alapuló
kutatásuk eredményeit a nyelvi jogok érvényesüléséről az igazságszolgáltatásban, majd Szilágyi István, jogász (Székelyudvarhely) a MOGYE-ügyről készített dokumentációját mutatta be.
A napot felvidéki partnereink és előadásaik zárták, melynek keretében Tokár Géza bemutatta a Fórum Kisebbségkutató Intézet
(Somorja) tevékenységét, csakúgy, mint Baranyay Zsolt a Szövetség a Közös Célokért (Pozsony) esetében, végül Nagy Tibor,
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ügyvéd (Érsekújvár) és Fiala-Butora János, tudományos munkatárs (MTA TK JTI) a szlovákiai kettős állampolgárság kérdését
vizsgálta meg.
A konferencia utolsó napján hagyományteremtő jelleggel
PhD. és egyéb releváns területen kutatást folytató hallgatók adtak elő, kiknek előadásait a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumi tagjai, Gyeney Laura, Szabó Ildikó és Kardos Gábor
bíráltak, szakmai észrevételekkel és tanácsokkal segítve a hallgatókat. Ezt megelőzően Gyeney Laura, egyetemi docens (PPKE
JÁK), az Európai Unió Bíróságának legújabb állampolgársági
gyakorlatáról, Vizi Balázs, tudományos tanácsadó (MTA TK KI),
a kisebbségi nyelvi jogok oktatásban betöltött szerepéről és az
ENSZ kapcsolatáról tartott előadást. Ezután Bott Lívia, külsős
előadó (Comenius Egyetem, Pozsony), minoritykids.sk alapítója, a szlovákiai magyar gyermekek jogairól, Gyöngyösi Kata
Klára, doktoranda (PPKE JÁK), a föderális Európai Unió és az
autonómiák kapcsolatáról, Tárnok Balázs, kutató (NKE Eötvös
József Kutatóközpont), doktorandusz (PPKE JÁK), civil szervezetek európai polgári kezdeményezésekben betöltött szerepéről,
Wágner Tamás Zoltán, doktorandusz (PPKE JÁK,) pénzügyi autonómiákról szóló előadása színesítette a programot. Ezt követően Pap Tibor, doktorandusz (PTE TTK FDI), az alapjogoknak
a luhmannita kisebbségelméletben betöltött szerepét, Benda Vivien, doktoranda (PPKE JÁK) az emberi jogok nemzetközi rendszerében, különösen a kisebbségvédelemben megjelenő soft law
dokumentumokat, Ambrus Nikoletta, hallgató (KRE ÁJK), a
kárpátaljai magyarok jogi nyelvhasználatát és a vonatkozó közigazgatási gyakorlatot, Dolinai Zsuzsanna (Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet), a kárpátaljai magyarok 1991-2019
közötti jogi helyzetét, Bonyhai Gabriella, doktoranda (DE ÁJK
Márton Géza Doktori Iskola) az államosított épületek visszaszolgáltatását Romániában és Valdman István, doktorandusz
(DE ÁJK Márton Géza Doktori Iskola), a posztszocialista átmenet magánjogának alapkérdéseit ismertette.
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9. Nemzetközi tevékenység
A Kisebbségi Jogvédő Intézet a jogsegélyszolgálati tevékenység
mellett nagy hangsúlyt fektet a tudományos tevékenységre,
mint ahogy ezt konferenciáink, nyári egyetemünk is bizonyítja.
Mindennek, valamint a jogérvényesítési lehetőségek kiszélesítése, az aktuális problémák még kiterjedtebb körben történő
ismertetése érdekében nemzetközi és
európai uniós rendezvényeken is részt
vesznek intézetünk
munkatársai. Ennek
fényében Intézetünk
nemzetközi koordinátora, Dabis Attila
részt vett a Berni Egyetemmel való közreműködés keretében egy
3. ábra Szeminárium a Berni Egyetemen
tudományos szemináriumon, melyen bemutatta a Székelyföldet
ért sokrétű jogsértés-halmazt, mely évtizedekre nyúlik vissza.
Ezen felül az Intézet által támogatott ügyekkel szemléltetve beszámolt a területet érő nyelvi- és gazdasági diszkriminációról, az
alapjogok rendszerszintű megsértéséről, valamint a kulturális tájkép erőszakos megváltoztatásáról.
2019 májusában szintén Dabis Attila vett részt az I. Európai
Kisebbségi Fórumon az Európai Parlament épületében,30 mely
az oktatás, a nyelvhasználat és a kisebbségek emberi jogainak
30 E Regionális Fórum első volt a maga nemében. Célja, hogy a ENSZ
kisebbségügyi különleges jelentéstevője által évente összehívott genfi
Kisebbségi Fórumot szakmailag megelőlegező és megalapozó tematikus
ajánlások szülessenek minden évben.
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kérdését érintette. Intézetünk munkatársa felhívta a figyelmet
arra, hogy a kisebbségek nyelvi jogai alapvető emberi jogok,
melyek végrehajtását nem befolyásolhatja hátrányosan a változó politikai gyakorlat. Ezért kiemelten fontos a kisebbségi nyelvoktatás depolitizálása, a vonatkozó szakirodalomra tekintettel,
úgy, hogy a kérdés oktatási-pedagógiai oldalról legyen megközelítve, a kisebbséghez tartozó személyek identitásának megőrzése, hatékony integrációjának elősegítése érdekében. A tudományos-szakmai alapokon történő megközelítés az, amelyre
a politikai döntéshozóknak támaszkodnia kellene a kérdésben.
Ennek következtében fogalmazta meg Intézetünk többek között
azt a konkrét ajánlást, hogy az ENSZ kisebbségi különleges jelentéstevője állítson össze egy szakirodalmi kánont azon oktatási-pedagógia munkákból, melyek a kisebbségi nyelvoktatással
kapcsolatosan relevánsak, egyben azonosítsa be e szakirodalmon belül azon megállapításokat, melyeket átfogó tudományos
konszenzus övez, és amelyek így ihletforrásként szolgálhatnak
az egyes állami döntéshozók számára a tekintetben, hogy beazonosítsák a legjobb gyakorlatokat, melyek révén létre tudnak
hozni olyan oktatási struktúrákat, melyek egyszerre képesek
reprodukálni a kisebbségi nyelvet- és kultúrát, egyben biztosítják a kisebbségi közösség tagjai számára az államnyelv hatékony elsajátításának lehetőségét is.31
2019 második felében Intézetünk két munkatársának Dabis
Attilának és Benda Viviennek közreműködésével elküldtük javaslatainkat az XII. ENSZ Kisebbségi Fórumára,32 melyen a KJI éves
konferenciájából kifolyólag személyesen nem tudta képviseltetni
magát Intézetünk. E dokumentumban ismételten hangsúlyoztuk,
31 A felszólalás teljes szövegét lásd az Intézet angol nyelvű honlapjának
„News” szekciójában: www.en.kji.hu.
32 Recommendations of the Institute for the Protection of Minority Rights to the Outcome Document of the 12th Forum on Minority Issues. Letöltés helye: https://www.
en.kji.hu/wp-content/uploads/2019/12/recommendations-of-ipmr-12th-forum-on-minority-issues_final.pdf. Letöltés ideje: 2020.03.24.
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hogy kiemelten fontos a kisebbséghez tartozó személyek oktatáshoz kapcsolódó nyelvi jogainak biztosítása során a tudományos bizonyítékokon alapuló nemzeti szintű döntéshozatal és az
oktatás depolitizálása. A tudományos módszertan erőteljes beépítésén túl, hangsúlyoztuk annak fontosságát, hogy a közigazgatásban szükséges egyfajta rugalmasság és szubszidiaritás biztosítása a döntéshozatal során. Felhívtuk a figyelmet az ENSZ
Fenntartható Fejlődési Céljai közül a 4. célra, mely a minőségi
oktatás biztosítására törekszik, ennek részeként például feladatként azonosítja az egyenlő esélyekkel végezhető minőségi oktatás kereteinek megteremtését (4.1) illetve az egyenlő hozzáférés
biztosítását bizonyos sérülékenyebb csoporthoz tartozó személyek, így az őshonos népek számára (4.5).33
A Kisebbségi Jogvédő Intézet felismerte a fenntartható fejlődés fogalmának jelentőségét, tekintettel az őshonos kisebbséget
megillető kiemelt emberi jogi védelemre. A fenntartható fejlődés tulajdonképpen három fontos komponens vagy inkább
rendszer összehangolt működéseként fogható fel,34 vagyis ös�szhangban kell állnia a fejlődés ökológia, gazdasági és társadalmi halmazainak egymással, így utóbbi keretében – akár érintve
a másik két rendszert is – van helye a kisebbségek helyzetének
vizsgálatára a fenntartható fejlődési diskurzusban. Ennek fényében kutatást kezdeményeztünk partnereink bevonásával,
melyben a külhoni magyarokat ért potenciális környezeti
diszkrimináció feltárását tűztük ki célul. A visszajelzéseket követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a környezeti
diszkrimináció gyakran járulékos jelleget ölt, valamely más
alapvető jog sérelme mellett. Erre példát szolgáltat az, hogy
33 Egyesült Nemzetek Közgyűlésének Világunk átalakítása: a fenntartható
fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja című határozata. A/RES/70/1.
2015. szeptember 25.
34 ld. például Barbier, Edward B. - Burgess, Joanne C.: The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability. In: Economics
E-Journal 2017-28. Kiel Institute for the World Economy. 2017, 1-22., 3-6.
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a romániai környezetvédelmi hatóság megyei szerveinek honlapja Maros, Kovászna és Szatmár megye esetében csak részben
volt elérhető magyar nyelven, annak ellenére, hogy a vonatkozó
jogszabály35 értelmében, ha a kisebbségek aránya eléri az adott
területen a 20%-ot, akkor az államnak kötelessége a kétnyelvűséget biztosítani. Ez a 2011. évi népszámlálási adatok alapján
Szatmár megyében 34,7%, Maros megyében 38,1%, Kovászna
megyében 73,7% és Hargita megyében 85,2%.36 Ez a nemzeti jogszabályban is biztosított nyelvi jogokon túl járulékos jelleggel,
de egyértelműen sérti a környezeti információhoz való jogot, hiszen a magyar anyanyelvű lakosok így a lakóhelyüket érintő
lényeges környezeti információkhoz, jelentésekhez, egyéb dokumentumokhoz nem azonos feltétellel férnek hozzá, mint
a többségi társadalomhoz tartozók. E jogot biztosítja többek között az 1998-as Aarhus-i Egyezmény is,37 melyet 1998. június 25én aláírt és 2000. július 11-én ratifikált Románia is.
A fenntartható fejlődés és a Fenntartható Fejlődési Célok iránti elhivatottság jegyében vett rész Dabis Attila és Benda Vivien
2019. december 10. és 11. között Dél-Tirol fővárosában, Bozenben az Európai Akadémia (EURAC) által szervezett International
Conference on Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions
– SSPCR 2019 című konferencián. Benda Vivien bemutatta többek között a fent ismertetett kutatás eredményeit, valamint
a Fenntartható Fejlődési Célokhoz köthető emberi jogi szemléletmód fontosságát. Dabis Attila előadásában hangsúlyozta
a kulturális diverzitás fontosságát, összefüggésben a Célokkal,
35 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
36 Veres Valér: Népszámlálás 2011: A népességszám, foglalkozásszerkezet és
iskolázottság nemzetiség szerinti megoszlása Romániában. In: Erdélyi Társadalom 11/2. 2013, 30-31.
37 Magyarországon kihirdette a 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény
kihirdetéséről.
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a nyelvi- és kulturális sokszínűség megőrzése szempontjából.
Ebben a kontextusban került bemutatásra a Székely Nemzeti
Tanács által kezdeményezett ,,Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” címet viselő európai polgári kezdeményezés is.
Mindezek mellett
idén nyáron elindítottunk egy tudományos
folyóiratot is Kisebbségvédelem címmel, melybe folyamatosan várjuk az Európa őshonos
nemzeti közösségeinek aktuális helyzetével kapcsolatos írásokat. Folyóiratunk első4. ábra A Bálványosi Szabadegyetem első napján
sorban a témával kapcsolatos jogi elemzésekre fókuszál, de interdiszciplináris jellegét
tekintve politikatudományi, szociológiai, történettudományi és
egyéb humán tudományok keretében született kéziratokat is közöl.
A dupla anonim lektorálású rendszerben működő folyóirat célja,
hogy a hagyományos európai nemzeti közösségekre vonatkozó tudományos gondolkodást, valamint a témával foglalkozó kutatók
közti eszmecserét elősegítse, illetve bevonja e közös gondolkodásba a téma iránt fogékony, fiatal, határon túli magyar értelmiségieket, egyetemistákat.
Esszépályázatot is hirdettünk, melynek díjazottjai a pénzjutalom mellett a folyóirat szerzőinek is tudhatják magukat. További megjelenéseinkről a különböző internetes felületeinken tájékozódhat a kedves Olvasó. Tartalmas évet zártunk 2019-ben, de
látjuk, mennyi tennivaló maradt a következő évre, évekre, mely
kihívásoknak állunk elébe.
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Barabás Miklós

A CEMO TEVÉKENYSÉGE 2019-BEN
1. Bevezetés
A Marosvásárhelyen 2007 óta működő Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) 2019-es munkáját a Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében című konferencián Barabás Miklós, szervezetünk
projektmenedzsere mutatta be.
A CEMO 2019-es tevékenységeinek bemutatása előtt röviden
szó volt magáról a szervezetről, kihangsúlyozva, hogy a CEMO
egy olyan jogvédő és jogfejlesztő civil szervezet, amely teljesen
függetlenül tevékenykedik az államhatalmi szervektől és pártoktól. A bevezetőben az is elhangzott, hogy a CEMO volt az első romániai magyar civil jogvédő szervezet, amely tevékenységének
fókuszában – azóta is – a romániai magyar kisebbség jogainak védelme áll, olyan területeken, ahol gyakoriak a jogsértések, és az
áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. A CEMO
fő célkitűzése, hogy a romániai Alkotmányban és törvényekben,
valamint a nemzetközi egyezményekben deklarált kisebbségi, emberi jogok és jogelvek érvényesüljenek Romániában.
2007 óta a CEMO érdekérvényesítő (advocacy), jogérvényesítő
munkája során számos érdekérvényesítési kampányt indított, de
szervezett tudatosítási kampányt, számos lobbitevékenységet
folytatott, jogi eljárást, illetve több stratégiai pert indított,1 közösségi fórumokat tartott, gyakran közintézményeket, eseményeket
monitorizált. Ezenkívül kutató és jogfejlesztő tevékenységgel is
párosult a szervezetünk munkája, munkatársaink árnyékjelentéseket is készítettek,2 nemzetközi fórumokon mutatták be a szer1 Így az első erdélyi magyarok jogvédelme érdekében indított stratégia pert.
2 Például 2010-ben az első erdélyi magyar árnyékjelentés, bővebben ld.: Az árnyékjelentés összefoglalója. Letöltés helye: http://cemo.ro/wp-content/uploads/2017/05/Shadow_Report_Summary_HU.pdf. Letöltés ideje: 2020.04.01.
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vezet ügyeit. Fontosnak tartottuk kihangsúlyozni, hogy a CEMO
érdekérvényesítő (advocacy), jogérvényesítő munkája helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten valósul meg. Az elmúlt
12 évben a CEMO nagy hangsúlyt fektetett a civil érdekérvényesítés, advocacy képzések megszervezésére, megtartására is,
2007–2019 között több mint 100 képzést, nemzetközi és helyi tréninget bonyolított le.
Munkánk során használt jogi és törvényi háttér bemutatásánál sajnálattal kellett arról beszámolnunk, hogy Romániában
még mindig nincs elfogadva a kisebbségi törvény, így nem lehet
erre hivatkozni. A romániai magyar politikum nagy mulasztásának eredményeként a kisebbségi törvénytervezet 2005 óta egy
íróasztal fiókjában hever, ma sincs az RMDSZ pioritási listáján,
pedig Romániát számos kritika érte azért, mert nem fogadták el
a kisebbségi törvényt, a nemzetközi szakértők gyakran kritizálták ezért az országot. Ennek hiányában olyan törvényeket, jogszabályokat használ a CEMO jogvédő, jogérvényesítő munkája
során, amelyekbe beépítették a kisebbségi jogokat, nyelvi jogokat. A munkánkhoz tehát a következő belső jogi jogszabályok
biztosítják a jogi hátteret:
– Románia 1991-ben elfogadott Alkotmánya.
– A 2011-es oktatási törvény3.
– A Közigazgatási Kódex4.
– A közérdekű információkhoz való hozzáférést szabályozó
törvény5.
– Egyéb kisebbségi jogokat tartalmazó jogszabályok stb.

3 LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011.
4 A Közigazgatási kódex a 215/2001-es számú a helyi közigazgatásról szóló
törvényt váltja, 2019 nyarán fogadták el a közigazgatási törvényt hatályba
léptető 2019/57-es sürgősségi kormányrendelettel.
5 2001. évi 544. számú törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről.
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A nemzetközi egyezmények közül elsősorban a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájára6 hivatkozunk, valamint
a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményre7
és a releváns ENSZ égisze alatt született egyezményekre.
Ugyanakkor fontosnak tartottuk hangsúlyozni, hogy a CEMO
nem véletlenül a közigazgatás és az oktatás területén vállal és
kezdeményez ügyeket, mivel ez a két terület megfelelő jogi szabályozással rendelkezik, így a jogszabályok nagyon kedvezőek
a kisebbségek számára.
A CEMO megalakulása óta elsősorban Marosvásárhelyen,
Maros megyében vállal ügyeket, leginkább e városhoz és megyéhez kötődnek a tevékenységei. Ennek egyik oka, hogy Marosvásárhelyen közel 60.000 magyar ember él, a legnagyobb
romániai magyar közösség, a város lakosságának 43%-át tette
ki 2011-ben.8 Mivel nagyszámú a közösség, számottevő a marosvásárhelyi magyarok politikai érdekképviselete is. A városi
tanácsban a legnagyobb frakció magyar, tehát a fontos döntések meghozatalakor, például a költségvetés megszavazása esetén, nem lehet az RMDSZ-t megkerülni, erős alkupozícióban
van. Maros megye esetén is egy nagy számú magyar közösségről beszélhetünk, 228.275 magyar él itt 2011-ben,9 a megye majdnem 40%-a magyar. Hargita megyében 276.038 magyart vettek
nyilvántartásba a 2011-es népszámlálás során, míg Kovászna
megyében csak 164.158 főt.10 Megyei szinten is számottevő
6 Európa Tanács Strasbourgban, 1992.10.02-án elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Európa Szerződések ETS No. 148.
7 Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban
1995. február 1-jén kelt Keretegyezménye. ETS No. 157.
8 Összehasonlítva Csíkszeredával, itt csak 30.607 magyar él, míg Sepsiszentgyörgyön 41.233 (lásd: www.nepszamlalas.adatbank.ro, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ TAB 8, 10). Letöltés ideje: 2020.04.07.
9 Veres Valér: Népességszerkezet és nemzetiség. Az erdélyi magyarok demográfiai
képe a 2002. és 2011. évi népszámlálások tükrében. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó. 2015. 35.
10 Uo. 35.
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a magyar politikai érdekképviselet, ráadásul a megyei tanácselnökök az elmúlt 30 évben jobbára magyarok voltak (egy
négy éves időszakot kivéve), jelenleg is az RMDSZ képviselője,
Péter Ferenc a megyei tanácselnök. A város és a megye magyarságának országos politikai érdekképviselete ugyancsak
számottevő, öt szenátor és képviselővel rendelkezik az itteni
magyarság. Összehasonlítva a többi erdélyi, székely megyével:
Hargita megye hét RMDSZ-es képviselő és szenátorral rendelkezik, Kovászna négy képviselővel, Bihar megyéből szintén
négy parlamenti képviselő van jelen a romániai törvényhozásban, Szatmár megyéből három. Fontos tudni azt is, hogy a Maros megyei magyarok szavazatai alapján kapott mandátumot
az RMDSZ régebbi vezetősége: Markó Béla, korábbi RMDSZ
elnök, Frunda György, Borbély László.
Annak ellenére, hogy a romániai kisebbségi jogokat védő
törvényi háttér jónak mondható, Marosvásárhelyen, Maros
megyében nagy számban élnek magyarok, a politikai érdekképviselet számottevő, mindez nem látszik Marosvásárhely
nyelvi, kulturális tájképén, a szimbolikus térhasználat szintjén.
Sajnos Marosvásárhely esetén a magyar kultúra, a magyar közösség alig, vagy sok esetben egyáltalán nem látható. A CEMO
2007-es alapításától mai napig tartó tevékenységének egyik
célja az volt, hogy ezen változtasson, a magyar kultúra és nyelv
láthatóvá váljon a közterekben, az állami intézmények kommunikációjában. A szimbolikus térfoglalás jól látszik a szobrok, utcanevek szintjén, a város főterén kizárólag román személyiségek szobrai találhatók, azok amelyek a magyar kultúrához kapcsolódnak, ettől távolabb – de semmiképpen sem a
város főterén – kaptak helyet. A magyar személyiségekhez
kötődő utcanevek is többnyire a város periférikusabb területein láthatók. Összességében, az utcanevek esetén, a személyiségek neveit viselő utcanevek többnyire a románokhoz kapcsolódnak (személyek, történelmi helyszínek, történelmi időpontok). Ennek az a következménye, hogy amennyiben egy idegen,
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egy külföldi Marosvásárhelyre érkezik, azt fogja tapasztalni,
hogy ez egy román város, nem fogja tudni, hogy a város híres
szecessziós épületeit – Kultúrpalota, Régi Városháza – magyarok építették, hiszen nincsenek magyar feliratok.
Az iskolák esetén is nagyon jól érzékelhető a magyarok térvesztése, hiszen a 2000-es évek elején, rövid idő alatt, a korábban számokkal jelölt iskolákat (5-ös, 20-as), kizárólag román
személyiségekről nevezték el.11 Egy kivétellel, amely ma Bernády György Általános Iskola nevet viseli, és amely a CEMO-nak
köszönhetően lett magyar nevű tanintézmény a városban.
Az iskolák külső feliratozása is a CEMO több évi jogi eljárásai
után lett kétnyelvű Marosvásárhelyen.
Marosvásárhely főterén a kereskedelmi egységek esetén is
szinte teljesen hiányoznak – nagyon kevés kivétellel – a magyar
nyelvű kommunikáció elemei. Nagyon aggasztó, hogy a magyar
vállalkozók, vállalkozások is szinte mindig csak román reklámtáblákat, plakátokat készíttetnek, csak románul írják ki például a
nyitvatartással kapcsolatos információkat, románul kommunikálnak a külvilág felé. A városvezetés által szervezett – főleg
a román közösségnek szóló, román nyelvű – rendezvények a városközpontban, a magyarok által magyaroknak szervezett rendezvények pedig a perifériákon kerülnek megrendezésre. Jellemző példa erre a több éve megszervezésre kerülő Marosvásárhelyi
Forgatag, amelynek programjai nem kaphatnak helyet a város
11 Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceum számított sokáig az
egyetlen magyar tagintézménynek. A 2000-es évek folyamán ebből az iskolából levált a Református Kollégium, de osztályainak többsége ma is a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum által használt épületében kap helyet. Letöltés helye: https://refkoll.ro/bemutatkozas/iskolatortenet. Letöltés ideje:
2020.04.01.
A 2018 szeptemberétől újraindult II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum számít Marosvásárhelyen a másik magyar tagintézménynek,
olyannak, amely nem a Bolyai Farkas Elméleti Líceum által használt épületben működik. Letöltés helye: www.rakoczi.ro. Letöltés ideje: 2020.04.01.

173

II. fejezet – A Kisebbségi Jogvédő Intézet és partnereinek beszámolói

főterén, sőt még a marosvásárhelyi Középkori Vár területét sem
használhatják ezek helyszínéül.12 Magyarán innen is kiszorultak a
magyarok. A magyar közösséghez kötődő ünnepekkel kapcsolatban ugyanúgy elzárkózik a városvezetés, a március 15-ei ünnepséget 30 éve egy teljesen félreeső helyszínen, tömbházak között, egy
külvárosi negyedben szervezi meg a helyi RMDSZ. Pár éve, augusztus 20-át megünnepli a marosvásárhelyi magyarság a Főtéren
(pontosabban az erről nyíló Színház Téren), de azt sem a városvezetés szervezi, csak megengedi, hogy a magyarok ünnepeljenek.
A CEMO 2007 óta folyamatosan zajló munkájának pont ez a több
évtizedes status quo-nak a megváltoztatása célja, hogy a marosvásárhelyi, Maros megyei magyarság jobban látszódjon a városban,
otthon érezze magát a valamikori „Székelyföld fővárosában”.

2. A CEMO jog- és érdekérvényesítési (advocacy)
tevékenységei
Elsősorban helyi, regionális, országos és nemzetközi jog- és érdekérvényesítési ügyeink vannak, de állandó jogsegélyszolgálatot
és jogi tanácsadást biztosítunk úgy magánszemélyeknek, mint
civil érdekérvényesítő csoportoknak és civil szervezeteknek.
Ügyfeleink azok, akiknek elsősorban kisebbségi, emberi jogai
csorbultak. Jogsegélyszolgálatot13 biztosítunk olyan személyeknek is, akiknek a szabad véleménynyilvánítási joga, gyülekezési
joga sérült, vagy a munkahelyén magyarsága miatt történt vele
szemben visszaélés. Egyre gyakrabban keresnek meg bennünket olyan magyar emberek, akiknek a nevét (család, keresztnév)
12 Bár a kilencvenes években, az akkor még magyar marosvásárhelyi városvezetés, pontosabban az akkori magyar polgármester által útjára indított és
erőteljesen magyar jellegű Marosvásárhelyi Napok rendezvény helyszíne
a Vár volt.
13 A CEMO jogsegélyszolgálatát weboldalunkon és a facebook oldalunkon
népszerűsítjük. Habár szerepel ezen időpont, arra ösztönözzük ügyfeleinket, hogy telefonon keressenek meg előzetesen bennünket, így egyeztessünk időpontot.
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helytelenül, ékezetek nélkül írják be hivatalos iratokba. Ez elég
gyakori jelenség Romániában, a többség-kisebbség napi szintű interakciójának része. Mások jogi tanácsadást, jogi és hatósági eljárásban kérnek segítséget. Ezekben az esetekben mentoring tevékenységet is biztosítunk, amely addig tart, amíg az ügy le nem
zárul. Gyakran csak információért keresnek meg, azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e elindítani egy jogi eljárást vagy sem. Többször keresik meg a CEMO-t szülők, pedagógusok, oktatási szakemberek az oktatásban tapasztalható diszkrimináció, jogsértések
miatt. Sokat dolgozott a CEMO a magyar diákok esetében tapasztalható diszkriminatív, jogsértő tankönyvhiányon, de olyan esetben is, amikor a törvényi előírásokat megszegve, a román tanintézményvezetők nem adták meg a magyar alkalmazottaknak,
diákoknak a törvény szerint nekik kijáró pünkösdöt szabadnapnak (az ortodox és református-katolikus ünnepek nem esnek egy
napra) a vegyes tannyelvű iskolákban, óvodákban. De arra is volt
példa, hogy nem akarták a magyar tanítóknak kifizetni a plusz
román óráért járó fizetés különbözetét.

3. Esettanulmány – Iskolai oklevelek ügy
2019 júniusban a Liviu Rebreanu Általános Iskola igazgatósága
(a legnagyobb általános iskola Marosvásárhelyen) nem volt hajlandó a nyolcadik osztály elvégzését tanúsító okleveleket, az iskolai anyakönyvi kivonatokat törvényesen úgy kiállítani, hogy
ezeken a magyar diákok nevei helyesen, ékezetekkel legyenek
kitöltve. Hivatalos okiratokról van szó, amelyeket megadott
számban kapnak meg az iskolák az Oktatási Minisztériumtól.
Amennyiben ezeket a szülők elfogadták volna, utólag bürokratikus gondokat okozott volna, ugyanis nem lenne azonos az iskolai dokumentumban szereplő név a személyi igazolványban
található névvel. Ez egy gyakori jelenség a romániai intézményekben, amely mindamellett hogy jogsértés, a magyarok megalázását is szolgálja.
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Július elején, több, az iskolában végzett nyolcadikos magyar
gyermek szülője aggódva és egyben dühösen kereste meg szervezetünket, jelezve, hogy elfogadhatatlan az iskolában tapasztalható törvénytelenség. Gyorsan kellett lépni, mert vészesen közeledett a felvételi július közepére kitűzött időpontja. Az ügy elindításakor a CEMO kiválasztotta a stratégiailag fontos intézményeket – Maros Megyei Tanfelügyelőség, Oktatási Minisztérium
– amelyektől sürgősségi eljárásban kérte a vizsgálat elindítását az
iskola törvény- és jogsértő magatartásával szemben (törvényesen 30 nap a válaszidő az intézmények részéről). A jogsértésre és
a jogállamiság fontosságára hivatkoztunk a panasz, beadvány
megfogalmazásakor, nyomásgyakorlás, lobbi céllal. A Tanügyminisztérium gyorsan reagált, felszólította a megyei Tanfelügyelőséget, hogy lépjen, orvosolja a jogsértést. Az eljárások eredményeként a tanitézmény vezetősége jobb belátásra tért, új okleveleket adott a helytelenül megírtak helyett, az anyakönyvi kivonatokaton is kijavították a neveket. Ebben az ügyben a gyorsaság,
hatékony érdekérvényesítő stratégia kidolgozása, a megfelelő
intézmények bevonása és a megfelelő nyelvezet használata meghozta a várt eredményt.

4. Civil csoportoknak és civil szervezeteknek
nyújtott jogi tanácsadás
2019. június 21-e előtt az egyetem magyar anyanyelvű diákjainak segítettünk nyílt levelet megírni és eljuttatni az egyetem
rektora részére, valamint az egyetem magyar vonalának megmentésében érintett politikusoknak. A diákok a román, magyar
nyelven megírt leveleket, az RMDSZ – tanárok – Azamfirei rektor között folytatott megbeszélés előtt a sajtónak is elküldték, és
ezzel együtt tüntetést is szerveztek.
Ádám Valériánnak, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) elnökének is jogi tanácsadást biztosítottunk abban a perben, amelyet Leonard Azamfi176
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rei, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti Tudomány- és
Technológiai Egyetem (MOGYTTE) rektora indított ellene, 500
ezer lejes erkölcsi kártérítést követelve tőle.14 Elvállaltuk a per
anyagának összeállítását, a viszonkeresetét a véleménynyilvánítás szabadságára építettük, elmagyaráztuk, hogy Valérián
azért használta a „bűnöző” kifejezést a rektor esetén, mert évek
óta tüntet, küzd a MOGYE önálló magyar karának létrehozataláért és a rektor az erre vonatkozó törvényi kötelezettségnek
a fő ellenzője. A válaszirat megírása során az EJEB idevonatkozó pereit és határozatait is elemeztük, felhasználtuk.
Marosvásárhelyi kerékpárutak megépítéséért küzdő civileknek is nyújtott CEMO jogi tanácsadást. Habár első ránézésre ez
nem egy kisebbségi ügy, de az emberi jogok területéhez tartozik, hiszen a tiszta, egészséges környezethez való jog sérült.
Másodsorban az átadott módszertan segítségével erősíteni lehet a helyi (magyar) közösséget is. Ugyanakkor Marosvásárhely esetén a kerékpárutakért zajló küzdelem is etnikai jelleget
öltött az elmúlt években. A kerékpárutakért küzdő aktivisták
magyar nemzetiségűek, régi marosvásárhelyi családok fiatal
tagjai, akik munkájuk mellett évek óta küzdenek azért, hogy
Marosvásárhelyen legyenek kerékpárutak, mert sajnos a város
mérete és földrajzi adottságai ellenére sincsenek. A CEMO-t felkereső aktivistáknak segítettünk érdekérvényesítő stratégiát
kidolgozni, megfelelő módszereket elsajátítani, lobbitevékenységet végezni.
Sepsiszentgyörgyi környezetvédő civileknek is nyújtott a
CEMO jogi tanácsadást, egy környezetvédelmi szempontból
14 A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti Tudomány- és Technológiai
Egyetem (MOGYTTE) rektora 500 ezer lejes erkölcsi kártérítést követelt
Ádám Valériántól, miután az egy TV műsorban bűnözőnek nevezte a rektort. Részletesen: Szuher Ervin: Félmillió lejes kártérítést követel a marosvásárhelyi orvosi perre menő rektora Ádám Valériántól. Letöltés helye:
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/felmillio-lejes-karteritest-kovetel-a-perre-meno-rektor-adam-valeriantol. Letöltés ideje: 2020.04.02.
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kártékony beavatkozás megakadályozása érdekében (fakivágás egy Natura 2000 területen). Közérdekű adatigénylés és peranyag összeállításban segítettünk, mentoring tevékenységet
vállaltunk.15

5. CEMO konkrét ügyei 2019-ben
5.1 A magyar kultúra fellendítéséért Marosvásárhelyen projekt
A marosvásárhelyi helyi tanácsban 2016 óta 12 magyar tanácsos
van, amiből 10 az RMDSZ tagja és 2 a SZEP (POL) tagja. A Marosvásárhelyi helyi tanács határozatai alapján a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a város polgármesterének jóváhagyásával
számos kulturális rendezvényt szervezett és fog szervezni a jövőben is. Sajnos a magyar rendezvényekre nagyon kevés pénzt
szoktak fordítani és a kevés magyar rendezvény kivitelezését, lebonyolítását a város szélén, eldugott helyeken, zárt épületekben
és a templomokban engedélyezik csak. A város központjából,
vagyis a Főtérről és a marosvásárhelyi várból a magyar szabadtéri koncertek és rendezvények ki vannak szorítva. A marosvásárhelyi kulturális programokat egész évben monitorizáltuk. 2019
első felében áttekintettük a 2018 decemberi és az év végi programokat, sajnos két magyar programon kívül (amelyeket nem a város belvárosában, hanem zárt helyszínen, templomban kerültek
megszervezésre) nem voltak magyar közösséget megszólító koncertek és a karácsonyi dalokat is román és angol nyelven játszották a város főterén felállított hangszórók. Miután egy marosvásárhelyi magyar beadványban jelezte a Polgármesteri Hivatalnak,
hogy hiányolja, hogy a város főterén található hangszórókon nem
játszanak le a magyar karácsonyi dalokat, a Hivatal munkatársai
változtattak, azóta rendszeresen játszanak le magyar karácsonyi
15 Részletesebben az ügyről: Kalandpark, de hol - védett területen, fás legelő
mellett?. Letöltés helye: http://think.transindex.ro/?cikk=28060. Letöltés
ideje: 2020.04.02.
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énekeket is. 2018-ban egyébként a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal összesen 193 ingyenes koncertet rendezett közpénzből,
3,3 millió lej (215,9 millió forint) értékben16. A programok nagy
részén (75-80%) román előadóművészek, együttesek léptek fel.
A rendezvényeken a műsorfelvezetés is román nyelvű volt. Az év
végi és karácsonyi programok diszkriminatív jellege miatt 2019
első felében antidiszkriminációs eljárást indítottunk a Polgármesteri Hivatal ellen. Sajnos az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (ODT) 2019. október 30-i döntésében elutasította perbeli
képességünket. Az elutasítás jórészt egy bizonyos Maria Lazărhoz, az ODT 80 éves tanácstagjához fűződik, aki 1989 előtt a Buzău
megyei Román Kommunista Párt propaganda osztályának titkára
volt, valamint a megye néptanácsának alelnöke17. A döntést meghozó ODT ülésen ő elnökölt, de azt is ki szeretnénk emelni, hogy
ezen jelen volt az ODT elnöke Asztalos Csaba, valamint Haller
István ODT tag is. A rendezvényeket folyamatosan monitorizáltuk 2019 folyamán is, továbbra is nagyon kevés magyar programot,
magyar koncertet szervezett a Polgármesteri Hivatal. A 2019-es év
tavasz-nyár időszakában szervezett programok miatt is antidiszk16 Magyar nyelvű forrásokért lásd: https://atlatszo.ro/kozpenzek/nyilt-kormanyzas/onkormanyzatok/huzd-ra-primar-szazaval-adja-dorin-florea-a-koncerteket-a-vasarhelyieknek/. Letöltés ideje: 2020.04.07.
Román nyelvű forrásokért lásd: https://ardealnews.ro/2018/10/31/2018s-au-semnat-aproape-200-de-contracte-pentru-concerte-gratuite-ne-apropiem-de-1-000-000-de-euro-orasulcaresedistreaza/. Letöltés ideje: 2020.04.07.,
https://www.msnews.ro/bilant-in-octombrie-primarul-florea-a-semnat-35de-noi-contracte-pentru-concerte-ridicand-nota-de-plata-pe-primele-10luni-la-720-000-de-euro/?fbclid=IwAR2j22GVupfTFFwud6I8dTu7UVYPzBhsUh4Td16t-6HsvBUbfWmazr7xslc. Letöltés ideje: 2020.04.07.
17 Az említett tisztségviselő múltjával kapcsolatban lásd például: https://
magnanews.ro/2019/11/maria-lazar-vechi-activist-psd-fost-membru-ccal-pcr-omul-din-spatele-lui-dancila/. Letöltés ideje: 2020.04.07.
http://www.ziare.com/buzau/stiri-actualitate/o-fosta-activista-de-buzau-a-partidului-comunist-alaturi-de-dancila-in-momentul-anuntarii-rezultatelor-exit-poll-7874500. Letöltés ideje: 2020.04.07.
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=153&cam=2&leg=2000&pag=0. Letöltés ideje: 2020.04.07.
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riminációs eljárást indítottunk, a CEMO feljelentette az ODT-nél a
Polgármesteri Hivatalt. Mivel közben megkaptuk az ODT döntését
– azt, amelyben elutasították a CEMO perbeli képességét – úgy döntöttünk, hogy a 2019 téli időszakban, jelenleg zajló programok miatt 2020-ban nem az ODT-nél fogunk panaszt tenni, és nem a
CEMO nevében fogjuk a feljelentést benyújtani, hanem a CEMO
projektkoordinátora, Barabás Miklós nevében. Mivel ő marosvásárhelyi lakos, perbeli képességét ezúttal el kell fogadnia az ODTnek, őt konkrétan érinti a Polgármesteri Hivatal diszkriminatív
magatartása a magyar kultúrával kapcsolatban. A jogszabályi háttér: a 215/2001-es számú Közigazgatási Törvény, a Közigazgatási
Kódex, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája,
Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény.
5.2 Kétnyelvűség a Maros megyei önkormányzatokban projekt
Maros megye közigazgatásilag 91 községközpontból, 7 városból és 4 megyei jogú városból áll. A történelmi Maros-szék településeiben a magyarok számaránya jelentős, még tömbmagyar
vidékről beszélhetünk itt. A Maros-mentén, Marosvásárhely
környékén, a Kis Küküllő Balavásár alatti szakaszán, Segesvár
környékén azonban egyre kevesebb a magyar, gyakran gyorsan szórványosodik itt a magyarság, de még mindig jelentős
a számuk. Maros megyében 58 olyan közigazgatási egység
(községközpont, város) található ahol a magyarok számaránya
20% felett van, tehát érvényesek a 2019 nyarán elfogadott közigazgatási törvénykönyv széleskörű anyanyelvhasználatra vonatkozó kitételei. Ezek közül a legfontosabbak: a helyi közigazgatási egység azon kötelessége, hogy fordíttassa le a saját
hatáskörében elfogadott vagy kibocsátott valamennyi normatív
határozatot, az hogy fordítsa le a tanácsülések összehívójának
értesítőjét, legyenek kétnyelvű típusnyomtatványok, a település lakóinak tájékoztatása – úgy hagyományosan írott, mint online formában – történjen meg a kisebbség nyelvén is, tehát ma180
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gyarul. Sajnos ezeket a nagyon pozitív előírásokat a helyi
polgármesterek nem tartják be, ezeken a településeken éppen
ezért igen erőteljes az asszimilációs nyomás a helyi magyar közösségeken.
2016–2018 között a CEMO Kétnyelvűség a Közigazgatásban
Programjának keretén belül felmérte a törvény által lehetővé tett
nyelvi jogok alkalmazását abban a 31 Maros megyei polgármesteri hivatalban, ahol a magyarok számaránya 50–100% között
van. 2019-ben a projekt keretén belül tovább folytattuk a felmérést. Terepmunka keretén belül a helyszínen azt vizsgáltuk meg,
hogy azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya eléri a 20-50%-ot, a Polgármesteri Hivatalok – 26 ilyen községet,
várost azonosítottunk – mennyire tartják be a törvények által garantált kisebbségekre vonatkozó nyelvi jogokat. A 26 település a
következő: Küküllőszéplak 50.5% magyar, Marosszentgyörgy
50.3% magyar, Jedd 50.2% magyar, Marosvécs 46.6% magyar,
Mezőcsávás 44% magyar, Maroskeresztúr 43.1% magyar, Beresztelke 41.4% magyar, Marosszentanna 40.3% magyar, Ádámos 38.5% magyar, Kerelőszentpál 34.6% magyar, Mezőbánd
33.5% magyar, Mezősámsond 33.2% magyar, Cintos 32% magyar, Marosbogát 31.6% magyar, Bonyha 30.2% magyar, Maros�szentkirály 30.1% magyar, Szászbogács 29.7% magyar, Marosfelfalu 26.9% magyar, Görgényszentimre 26.6% magyar, Szászrégen 24.8% magyar, Marosludas 23.2% magyar, Kóródszentmárton 22.9% magyar, Nagysármás 21.7% magyar, Marosugra 21.3%
magyar, Fehéregyháza 20.1% magyar.18
2019 első felében felmértük a kijelölt intézményeket és személyes megbeszélések-interjúk formájában teszteltük a magyar
nyelvű ügyintézést, ellenőriztük az intézmények honlapjait és facebook oldalait. Októberben elkezdtük a helyszíni ellenőrzéseket.
A felmérések során megvizsgáltuk a Polgármesteri Hivatalok kül18 http://nepszamlalas.adatbank.ro/, https://mures.insse.ro/produse-si-servicii/
rezultate-recensaminte/rpl-2011/ 2 pont letöltése. Letöltés ideje: 2020. 04. 07.
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ső és belső nyelvi tájképét, azt, hogy mennyire tesznek eleget a
kisebbségek nyelvi jogait szabályozó törvényi előírásoknak, vannak-e magyar feliratok a hivatalokban. Szintén a projekt keretén
belül, magyar nyelven megfogalmazott közérdekű adatigénylést
is iktatunk minden megcélzott Polgármesteri Hivatalban, azt
vizsgálva, hogy a szóbeli ügyintézés milyen szinten valósul meg
ezekben az intézményekben, azaz a polgármester a Helyi Tanács
működésével kapcsolatos információkat közzéteszi-e magyar
nyelven is – konkrétan a normatív jellegű határozatokat, a napirendi pontokat – rákérdezünk arra, hogy gondoskodnak-e a közkapcsolatok osztályon magyarul beszélő köztisztviselőkről, rendelkeznek-e kétnyelvű, magyar nyelvet is tartalmazó formanyomtatványokkal. A helyszíni munka során videókat is készítünk, amelyekkel majd facebook oldalunkon be fogjuk mutatni,
szemléltetve ezek segítségével az anyanyelvhasználat jelenlegi
helyzetét a 26 vizsgált Hivatalban. Az ügy folytatásában nem az
Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (ODT) fogunk fordulni, mivel úgy döntöttünk, hogy a Maros megyei Prefektusi
Hivatalt vonjuk be az ügyek megoldásába, mert a Közigazgatási
Kódex 253. cikkelyének f. bekezdése értelmében a prefektus felel
a megyében a nyelvi jogok betartásáért. Döntésünk meghozatalakor azt is mérlegeltük, hogy eddigi tapasztalataink szerint az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordulás esetén nagyon
sokat kell várni a döntések meghozatalára, akár egy évet is, másodsorban idén sikeresen oldódott egy olyan ügyünk, amelybe
bevontuk a Prefektusi Hivatalt, pontosabban annak ellenőrző testületét. Az említett ügy röviden: egy Maros megyei polgármesteri
hivatal másfél éven keresztül nem volt hajlandó kitenni kétnyelvű helységnévtáblákat a községhez tartozó egyik falu be- és kijáratánál (a falú színmagyar, a községben is elenyésző a románok
számaránya, pár százalék. A községközpont Székelyhodoson található, a falu pedig Ehed). Ekkor a Prefektusi Hivatalhoz fordultunk, bevonva a jogorvoslati folyamatba ennek Ellenőrző Testületét. A Testület képviselői kiszálltak a helyszínre, vizsgálatot indí182
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tottak a jogsértést elkövető polgármester ellen, felszólították, hogy
záros határidőn belül, 45 nap alatt helyezze ki a kétnyelvű helységnévtáblákat a falu ki- és bejáratához. A határidő letelte után
személyesen ellenőriztük a hatósági lépésünk eredményét, sikerült elérnünk, hogy a polgármester (magyar, RMDSZ-es) kihelyeztette a kétnyelvű helységnévtáblákat.
Következésképpen a videók mellett, egy beadványt fogalmazunk meg, amelyben feltüntetjük a településeken tapasztaltakat és
csatoljuk a közérdekű adatigényléseinkre kapott válaszokat, amelyek plasztikusan bizonyítják, hogy a törvények nincsenek betartva. Ez az eljárás is rengeteg munkával jár, minden egyes településre vonatkozóan készítünk egy anyagot, és a videót is elküldjük
a prefektusi hivatalnak. A projekt előreláthatóan egy-másfél évig
tart majd. A projekt kivitelezéséhez szükséges jogszabályi háttér:
215/2001-es számú Közigazgatási Törvény, Közigazgatási Kódex,
Regionális vagy Kisebbségi nyelvek Európai Chartája, Nemzeti
Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény.
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Baranyay Zsolt
A SZAKC 2019-BEN
A Szövetség a Közös Célokért társulás hálózata 2016. október 1.
óta kapcsolódik be a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkájába és
a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat működtetésébe
a Felvidéken.
Az állandó jogsegélyszolgálat célja a határon túli magyarságot ért jogsérelmek orvoslása, a felvidéki magyarok jogtudatosságának erősítése, továbbá hatékony és szakszerű fellépés a kisebbségvédelem területén. Társulásunk mindent megtesz annak
érdekében, hogy a polgárok javát szolgálja, a polgárok érdekében cselekedjen. A SZAKC állandó jogsegélyszolgálati tevékenységét három területen biztosítjuk: a szakc.sk honlapon,
a Felvidék.ma hírportálon és a SZAKC egész Felvidéken elérhető irodahálózatán keresztül.

Tájékoztatás a szakc.sk honlapon
A szakc.sk honlapon folyamatosan frissítjük a jogsegély menüpontot, ahol a jogsegélyszolgálatot érintő legfontosabb hírek, jogszabályok, letöltendő dokumentumok és a jogsegélyszolgálat
részletes bemutatása szerepel. Tapasztalataink alapján a jogesetek többsége a névhasználati joggal kapcsolatban merült fel. Ezt
felismerve létrehoztuk a letöltések menüpontot, ahol jelenleg
a névhasználati joggal kapcsolatos beadványminták találhatók
meg magyar és szlovák nyelven egyaránt. Az egyes beadványmintákhoz leírást is mellékeltünk és feltüntettük az anyakönyvi
hivatalok listáját, illetékességi helyeit is. A dokumentumok elérhetőek .pdf és .docx formátumban is.
A jogszabályok menüpont alatt érhető el a jogszabálytár. Ide
a magyar ajkú kisebbséget érintő 9 legfontosabb jogszabály
került fel. Tapasztalatainkból kiindulva szükségesnek láttuk
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a törvények és rendeletek összegyűjtését, így is hozzájárulva a
mind teljeskörűbb tájékoztatáshoz.

Kisebbségvédelmi tudósítások
a Felvidék.ma hírportálon
Kiemelten fontosnak tartjuk a felvidéki magyarság tájékoztatását a SZAKC által működtetett Felvidék.ma hírportál segítségével. A polgártársak csak akkor tudnak megfelelően döntéseket hozni, kiállni jogaik mellett és tájékozódni lehetőségeikről,
ha van egy erre megfelelő forrás, médium. Ezért a hírportálunkon rendszeresen jelentetünk meg cikkeket a kisebbségvédelem, a nyelvi jogok, a kétnyelvűségi törekvések és egyéb, a felvidéki magyar kisebbség érdekeivel és életével kapcsolatos
témakörökben.
A felvidéki magyarságot érintő híreket a Felvidék.ma hírportál mellett annak több mint 39 ezer rajongót számláló Facebook
oldalán is közzé tesszük. A legfontosabb felhívások és hírek
helyet kapnak a www.szakc.sk oldal jogsegélyszolgálati menüpontjának hírek részében is.

Himnusztörvény
A felvidéki magyar közösség mélyen megrendült, amikor a szlovák parlament március 27-én harmadik olvasatban elfogadta
a Szlovák Köztársaság szimbólumairól és azok használatáról
szóló törvény módosítását, melynek értelmében 7 000 euróig terjedő bírság szabható ki más ország himnuszának lejátszásáért és
elénekléséért Szlovákiában olyan közösségi eseményeken, amelyeken nincs jelen az adott ország delegációja. A törvénymódosítást Anton Hrnko, Jaroslav Paška, Štefan Zelník, Tibor Jančula és
Dušan Tittel (SNS – Szlovák Nemzeti Párt) képviselők terjesztették be a Törvénytár 63/1993-as számú, a Szlovák Köztársaság
állami szimbólumairól és azok használatáról szóló törvénnyel
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kapcsolatban, mely eredetileg a himnuszénekést korlátozó rendelkezéseket nem tartalmazta, azok csak későbbi képviselői indítvány folyományaként kerültek bele.
A módosítást a jelenlévő 136 képviselő közül 108-an szavazták meg, a Most-Híd frakcióból kilencen támogatták. A törvénymódosításnak volt egy kifejezetten kisebbségek ellen irányuló kitétele, méghozzá az, hogy Szlovákiában május 15-től
tilos és komoly pénzbírsággal sújtható, aki azon külföldi országnak a himnuszát játssza és énekeli, melynek a helyszínen
nincs hivatalos küldöttsége.
Az irodahálózatunkat a Felvidéken élő magyarságból több polgártársunk felkereste személyesen, illetve telefonon is érdeklődött, melynek során hangot adott bizonytalanságának és felháborodásának, hogy nemzeti ünnepeink, sporteseményeink, egyéb
programjaink tekintetében a kisebbségi jogok ne sérüljenek és továbbra is biztosítsák számunkra, hogy a nemzeti imánkat énekelhessük, valamint nyilvánosan megvallhassuk identitásunkat.
A Felvidék.ma hírportálon végig kísértük és folyamatos tájékoztatást adtunk a törvénymódosítás folyamatáról. Végül a nagy társadalmi nyomás hatására a szlovák parlament május 15-ei ülésén
– a törvénymódosítás tervezett hatályba lépésének napján – az állami szimbólumokról szóló törvényből törölték a korábbi módosításnak azt a részét, amely tiltja és bünteti a magyar himnusz
éneklését.

További kiemelt témáink a felvidéki magyarok
jogvédelmének erősítése területén
A Felvidék.ma nyitóoldalán folyamatosan kiemelt helyet biztosítunk a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtő petíciójának, támogatva annak sikerét, hogy 2020. május 7-ig egymillió európai
uniós polgár aláírását sikerüljön összegyűjteni, annak érdekében, hogy uniós szintű jogszabály szülessen a nemzeti régiók
kiemelt támogatásáról. A kezdeményezéssel elérhetővé válna,
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hogy az Unió kohéziós politikája kiemelt figyelemmel kezelje
azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő
régióktól. A felhívásról a SZAKC irodahálózatának munkatársai elektronikus levélben tájékoztatták az adatbázisukban szereplő felvidéki civil szervezetek vezetőit, képviselőit, illetve az
irodákat személyesen felkereső ügyfelek figyelmébe is ajánljuk
a petíció támogatásának lehetőségét.
A Szövetség a Közös Célokért kiemelt figyelmet szentel többek
között az elkobzott földek problémájának is, ezért a Kisebbségi
Jogvédő Intézet magyar kisebbséget hátrányosan érintő huszadik századi szlovákiai földkárpótlással foglalkozó petíciójának
támogatásáról is hírt adtunk. Emellett közzé tettük a Kisebbségi
Jogvédő Intézet által összeállított, az internetes aláírási folyamatot megkönnyítő útmutatót. A visszajelzések szerint a polgárok
nagyra értékelték a gyakorlati segítséget.

Az egész Felvidéken elérhető
irodahálózat tevékenysége
A tájékoztató irodák munkatársai az állandó jogsegélyszolgálattal is polgárok rendelkezésére állnak, és amennyiben a polgárt jogsérelem érte vagy hátrányos megkülönböztetésben volt
része magyarsága miatt, közvetítőként lépünk fel az érintett
polgár és a jogsegélyszolgálatba bevont felvidéki magyar ügyvédek közt.
A munkatársainkat leggyakrabban az alábbi témakörökkel
kapcsolatban keresték fel a felvidéki polgárok: a magyar feliratok, hivatali nyelvhasználat, anyanyelvhasználati jogok, autóiskolai vizsgák, névmagyarítás, állampolgárság – kettős állampolgárság, állampolgársági törvény által okozott rendszerszintű
problémák, Magyarországra átköltözött felvidéki magyarok
mindennapi problémája, de számos megkeresés érkezik a Beneš-dekrétumokkal és a nevesítetlen földekkel kapcsolatban is.
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Úgy tapasztaljuk, hogy a felvidéki magyarok jogtudatossága
felvilágosító és tájékoztató munkánknak köszönhetően (is) javuló tendenciát mutat. Egyre többen és bátrabban fordulnak
sérelmeikkel a Szövetség irodáihoz, keresik fel munkatársainkat,
akik mindig készségesen állnak rendelkezésükre.
A Szövetség a Közös Célokért jogsegélyszolgálati tevékenysége mellett több más, közösségünk szempontjából fontos feladatot is ellát. Tájékoztatást nyújtunk A szomszédos államokban élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényből eredő lehetőségekről. Segítjük és tájékoztatjuk a magyarországi oktatásban tovább
tanuló fiatalokat és információkat nyújtunk a magyarországi
ösztöndíj-lehetőségekről. Részt veszünk különböző régiófejlesztésre irányuló programokban, melyekkel a felvidéki magyar kisebbségek gazdasági ügyeit támogatjuk. Segítséget nyújtunk
a magyarországi, szlovákiai és uniós pályázati lehetőségekkel
kapcsolatban. Az irodahálózat együttműködik a magyarországi
megyei Civil Információs Centrumokkal (CIC) is. A szakképzés
és felnőttképzés területén elnyert sikeres pályázatokkal sikeresen erősítjük a felvidéki anyanyelvi oktatást. Tesszük mindezt
a felvidéki magyarság szolgálata és védelme érdekében.
Örömmel tekintünk a Kisebbségi Jogvédő Intézet által megfogalmazott 2020. évi feladatok elé! Köszönjük, hogy velünk
vannak és segítik munkánkat!
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Borál Egon
FENNAKADÁSOK AZ ANYAKÖNYVEK
VISSZASZÁRMAZTATÁSÁBAN SZERBIÁBAN
Az anyakönyvek az anyakönyvbe beiktatott személy jogilag érvényesített és kimutatott statutáris tényeit foglalják magukba,
melyek tágabb értelemben, a személy családjáról, a közösségről
és végül is a nemzetről tanúskodnak.
A XVII. század első felétől az egyházak voltak azok, amelyek
a születést, a házasságkötést és az elhalálozást dokumentálták,
mindaddig, ameddig a XIX. század végén, esetünkben 1895.
október 1-én, az Osztrák-Magyar Monarchia át nem ruházta az
anyakönyvek vezetésének feladatát az államilag megalapított
anyakönyvi hivatalokra.
A II. világháború után a Jugoszláviában hatalmon lévő szocialista törvényhozó egyik, az egyházak és a kisebbségek létét jelentősen érintő és csorbító lépése az egyházi anyakönyvek kisajátítása volt. És habár az 1946-ból származó, az anyakönyvekről szóló
törvény alapján az anyakönyvek nem lettek véglegesen elsajátítva,1 hanem csupán azzal a céllal lettek „kölcsönkérve”, hogy a beléjük foglalt adatbázist átmásolva az új hatalom lehetővé tegye
a XIX. században és korábban kizárólag egyházilag vezetett anyakönyvek használatát. Ez viszont nem történt meg 1950-ig, ameddig az eljárást elsődlegesen be kellett volna végezni.
Az egyházi vagyon visszaszármaztatásáról szóló törvény
alapján 2006 és 2008 között számos eljárás indult az anyakönyvek visszaszármaztatása miatt is. A Református Egyház két kérelemmel, a Katolikus Egyház viszont 73 kérelemmel indítványozta az egyházi anyakönyvek visszaadását.
1 Zakon održavnim matičnim knjigama. –Službeni list FNRJ, br. 29/1946/Az állami
anyakönyvekről szóló törvény. A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Hivatalos Lapja. 1946. 29. sz.
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A Nagybecskereki Egyházmegye például 32 eljárásban kéri
vissza a közép-bánáti plébániák eltulajdonított anyakönyveit.
Eddig a Restitúciós Hivatal egyetlen tárgyalást sem folytatott le,
egyetlen ügyben sem járt el, és tudomásunk szerint hasonló
a helyzet a többi anyakönyvet visszaszármaztató eljárás kapcsán is. Értesüléseink szerint Bánátban önkéntesen csak Versec
városa juttatta vissza a Katolikus Egyház ezen tulajdonát.
2010. június 10-én a Szerb Kormány rendeletet2 hozott, hogy
visszaszolgáltatja az anyakönyveket, amelyeket amúgy is kifejezetten csak átmásolás miatt tulajdonított el. Az egyetlen feltétel,
hogy ezek az elkobzás pillanatában az egyházak és hitközségek
tulajdonában kellett, hogy legyenek. Ezt követően a Kormány
külön megegyezést kötött néhány egyházzal. Így a Katolikus Érsekséggel aláírt megegyezés folyamán Markovic Milan, az Emberi és Kisebbségi Jogok Minisztere kijelentette, hogy a közel 70
évet késő eljárás 2012-ig lezárul, s a katolikus egyház visszakapja az anyakönyveit. Országszerte mintegy háromezer kötetről
volt szó.3 Sajnos, az elkövetkező években sem történt semmi.
A Politika című napilap digitális kiadásában számolt be 2016.
október 19-én az illetékes Minisztérium tájékoztatásáról, miszerint folyamatban van a fénymásolás, viszont arra is utalt, hogy az
egyházaknak, ha vissza szeretnék származtatni anyakönyveiket,
bizonyítaniuk kell majd, hogy megfelelő módon képesek tárolni
őket. Ilyen bizonyítékot a Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium fog kiadni.4
Az egyházak többsége ezzel szemben úgy érvel, hogy az
anyakönyvek, amelyek legrégebbi darabjai már az elkobzás pillanatában is háromszáz évesek voltak, nem is lettek volna há2 Szerb Kormány a 05 454-4270/2010-1 sz. rendelete.
3 Sporazum o vraćanju matičnih knjiga. Radio Televizija Srbije, 2011.07.07. Letöltés helye: www.rts.rs. Letöltés ideje: 2020.01.31.
4 Letöltés helye: http://www.politika.rs/scc/clanak/365876/Drustvo/Crkve-i-verske-zajednice-sedam-decenija-cekaju-na-vracanje-maticnih-knjiga.
Letöltés ideje: 2020.03.10.
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rom évszázad során megőrizve, ha a gondviselés és az iratok
tárolása nem lett volna megfelelő színvonalú. Ennek ellenére
például a Nagybecskereki Székesegyház többek között az anyakönyvekre várva, egy, a legkorszerűbb előírásoknak megfelelő
levéltárat rendezett be.
2017 elején Ana Brnabić miniszterelnöknő kijelentette, hogy
Szerbia területén a meglévő 145 önkormányzat közül, minden
rendelkezés és határozat ellenére, mindössze 63 önkormányzat
digitalizálta az anyakönyvekben lévő adatbázist. Mivel a miniszterelnöknő elsősorban a XX. századból eredő anyakönyvi
adatokra gondolt, feltehető, hogy a korábbi adatok nem is lettek
digitalizálva, szkennelve vagy fénymásolva. Erre a problémára
viszont nem tért ki, de kijelentette, hogy garantálja, hogy az eljárást befejezik három hónapon belül.5
Időközben Vajdaság szerte sikerült digitalizálni az anyakönyveket, természetesen kizárólag a XX. századra vonatkozóakat.
Az egyházak meg továbbra is a restitúciós eljárás lebonyolítását
vagy még inkább a kormányrendelet végrehajtását várják. Mivel
a Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium is szerepet kap majd
a visszaszolgáltatás végrehajtásában, feltehető, hogy az elkövetkező öt évben ez nem történik meg, hiszen minél több a szereplő,
annál lassabb az eljárás.

5 RTS weboldal, 2017.01.12. Letöltés helye: https://www.rts.rs/page/stories/
sr/story/125/drustvo/2591669/-brnabic-od-1-juna-bez-overe-zdravstvenih-knjizica.html. letöltés ideje: 2020.03.10.
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Buckó György
AZ ,,APATINI ESET”
Az úgynevezett „apatini eset” alapját egy hagyatéki eljárás adta,
mely rávilágított arra, hogy az ilyen jellegű eljárások mögött is
húzódhat a magyarság miatti megkülönböztetés. Az alábbiakban az ügy tényállásának ismertetését követően bemutatásra
kerül a jogszabályi háttér, valamint a kisebbségjogi relevancia,
végül pedig a foganatosított jogi lépések.

Tényállás
Az Apatini Községi Bíróság hagyatéki végzése1 alapján néhai
G. L. apatini lakos2, valamint néhai G-né szül. T. I. apatini lakos3
hagyatéki ügyében meghozott végzése szerint a hagyaték tárgyát képező ingatlanvagyont a törvényes örökös K-né született
T. E. örökölte. 1992 folyamán P. N. horvátországi szerb menekült Apatinba érkezett és a fent megnevezett üresen álló lakások
egyikébe beköltözött gyermekeivel úgy, hogy ezt az akkori helyi
hatóságok – Apatin akkori községi elnöke – szóbeli úton javasolta neki. Írásbeli határozatot, illetve jóváhagyást erről soha nem
kapott. Nincs nyoma annak, hogy ez a személy a beköltözéskor
vagy azután bármikor kísérletet tett volna arra, hogy kiderítse ki
a lakás tulajdonosa. Bérleti szerződés soha senkivel nem kötött,
bérleti díjat nem fizetett. Ehelyett az évek folyamán a tulajdonosok tudta és jóváhagyása nélkül jelentős értékű befektetéseket,
építési, szerelési munkálatokat végzett a lakásban.

1 Apatini Községi Bíróság O. 99/67 ügyszámú, 1967.09.08-án jogerőssé vált
hagyatéki végzése.
2 Elhunyt Apatinban 1944.12.23-án.
3 Elhunyt Apatinban 1956.11.22-én.
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2006-ban az Apatini Községi Bíróság jogerős hagyatéki végzése alapján4 néhai K. K. E. budaörsi lakos5 hagyatéki ügyében a
hagyaték tárgyát képező lakóingatlanokat6 a törvényes örökösök,
K. I. Z. és O. I. E. budapesti lakosok örökölték fele-fele részben.
Ezt követően az örökösök kilakoltatási pert indítottak a lakáshasználó ellen, mely mulasztással ért véget,7 amelyet a Zombori
Körzeti Bíróság is megerősített.8 Ezen ítélettel kötelezték P. N.-t
az apatini Petőfi Sándor utca 2. szám alatti lakás birtokának átadására, miután P. N. átadta a tulajdonosoknak a lakást. 2008.
június 10-én a felperes P. N. perre irányuló keresetet nyújtott
be K. I. Z. és O. I. E. alperesek ellen jogalap nélküli gazdagodás
jogcímén és 1.350.000 dinár megítélését kérte.
2009. június 11-én K. I. Z. és O. I. E. szintén keresetet nyújtott be
P. N. ellen és 1.710.000 dinár megítélését kérték jogalap nélküli
gazdagodás jogcímén arra alapozva, hogy az alperes az utóbbi tíz
évben jogalap nélkül használta a tulajdonukat képező ingatlant.
2015. március 23-án az Apatini Alapfokú Bíróság elsőfokú
ítéletében9 helyt adott P. N. keresetének és kötelezte a tulajdonosokat 1.511.950 dinár megfizetésére, a törvényes kamatokkal
együtt. Ugyanakkor részben helyt adott K. I. Z. és O. I. E. peres
keresetének is és kötelezte P. N.-t 952.926 dinár kifizetésére
(a kért 1.710.000 dinár helyett). Ezt azon a jogcímen ítélte meg,
miszerint a 14 év lakáshasználat folyamán ilyen összegű befeketéseket eszközölt a lakásingatlan tekintetében. A tulajdonosoknak 10 év ingyenes lakáshasználat miatt ítélte meg a fent említett
összeget, havi 65 euró értékben számítva a lakás használati díját.
4 Apatini Községi Bíróság O. 324/06 ügyszámú, 2006.06.05-én kelt hagyatéki
végzése.
5 Elhunyt Budaörsön 2000.05.27-én.
6 6847 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti apatini 92,14 m2-es és 86,27 m2-es lakóingatlanok.
7 Apatini Községi Bíróság P. 215/06 ügyszámú 2006.10.31-én kelt mulasztási
ítélete alapján.
8 Zombori Körzeti Bíróság Gz 175/07 számú ítélete.
9 Apatini Alapfokú Bíróság 5P-945/14 számú ítélete.
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2017. február 8-án az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság elfogadta
mindkét peres fél fellebbezését és hatályon kívül helyezte az
elsőfokú ítéletet, ugyanakkor saját hatáskörben eljárva új ítéletet hozott.10 Kötelezte a lakás tulajdonosait 1.159.212,07 dinár
kifizetésére a törvényes kamatokkal együtt, 2015. február 12től számítva, ezen felül elutasította a peres keresetet. Kötelezte P. N.-t, a lakás használóját 207.681,20 dinár kifizetésére, törvényes kamatokkal 2009. június 11-től számítva, ezen felül elutasította a keresetüket. A lakáshasználó keresetét azért csökkentette a bíróság, mert az értékelése szerint a befektetések értéke
a 14 év használat során 23,33 százalékban amortizálódott.
A lakástulajdonosok keresetét pedig amiatt csökkentette le ilyen
jelentősen, mert a bíróság megítélése szerint a lakáshasználó
a lakás elfoglalásakor 1992-ben jóhiszemű volt, és jóhiszemű is
maradt egészen 2006. szeptember 29-ig, a kilakoltatására vonatkozó peres kereset kézhezvételéig. Ennek alapján a bíróság álláspontja szerint a jóhiszemű lakáshasználót megilleti a lakáshasználat folyamán történő befektetéseinek ellenértéke. Ugyanerre a
vélt jóhiszeműségre alapozta a bíróság azon döntését is, hogy
a tulajdonosokat 1992-től 2006-ig terjedő időszakban nem illeti
meg a lakáshasználati díj, csak ezen időszak utáni időszakra ítélte meg a lakás használatának díját.
Ezen ítélet megállapítja tehát, hogy a lakásfoglaló (felperes)
olyan módon került a lakás birtokába, hogy az akkori apatini
községi hatóság szóbeli módon javasolta neki az üres lakásba
való beköltözést. Az ítélet hivatkozik a Menekültekről szóló
törvény11 1-3. szakaszaira, miszerint a menekültek ilyen ellátása
törvényes, vagyis a bíróság álláspontja alapján jogszerű az,
hogy az apatini községi hatóság javaslatára a felperes az üres
lakásba beköltözött. Megállapítja az ítélet továbbá azt is, hogy
a lakásfoglaló a beköltözéskor nem tudhatta, hogy a lakásnak
tulajdonosai vannak továbbá azt sem, kik azok.
10 Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Gz 2958/16 számú ítélete.
11 Szerb Köztársaság Hivatalos lap 18/92 és 30/10.
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A bíróság annak ellenére hivatkozott a törvény érintett rendelkezéseire, hogy azok nem tették lehetővé ilyen intézkedés
alkalmazását, sőt más jogszabály sem.
2017. április 11-én a fenti ítélet ellen a Legfelső Bíróságon
felülvizsgálati kérelmet adott át a lakástulajdonosok jogi képviselője, melyet 2017. június 29-én teljes egészében elutasított
a bíróság.
Ezt követően azonban a lakástulajdonosok az ítélet ellen elmulasztották határidőben benyújtani az alkotmányjogi panaszt,
melynek nyomán nem csak az alkotmánybírósági, hanem az
esetleges nemzetközi jogorvoslatnak is búcsút mondhattak.
Ugyanis az Alkotmánybíróságról szóló törvény12 84. szakasza
előírja, hogy alkotmányjogi panaszt a bírósági ítélet kézhezvétele utáni 30 napon belül be kell nyújtani. Ez a határidő jogvesztő
hatályú. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán az eljárást a hazai legfelső bírósági határozat átvételét követő hat hónapon belül kell előterjeszteni. Alapvetően ez alatt az Alkotmánybíróság által meghozott döntést kell érteni, ami ebben az
esetben átadásra sem került. Bizonyos kivételek is vannak, amikor ez a határidő a fellebbviteli bíróság ítéletének átvételétől is
számítható, azonban ez a határidő is régen elmúlt.
2017. december 5-én a Zombori Alapfokú Bíróság elrendelte13
a végrehajtást P. N. indítványa alapján a lakástulajdonosok ellen
a fenti jogerős ítélet14 alapján a lakástulajdonosok lakásának árverése által.
2019. január 17-én hozták el az ügyfelek az irodámba a peres
iratokat, illetve a végrehajtási iratokat, ezt követően 2019. január
21-én átadtam a végrehajtónak a lakástulajdonosok által aláírt
ügyvédi meghatalmazást, miután ellenőriztem, hogy a végrehajtási eljárás még az elején tart és nem következett be a lakás
elárverése.
12 Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye 99/2011, 18/2013, 103/2015.
13 Zombori Alapfokú Bíróság 3. Ii 910/2017 ügyszámú ítélete.
14 Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Gz 2958/16 számú 2017.02.08-án kelt ítélete.
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2019. február 4-én átadtam a Zombori Alapfokú Bíróságon a
lakástulajdonosok képviseletében azon végrehajtási indítványt,
amelyben kérem a fent említett jogerős ítéletben megítélt pénzbeli követelés végrehajtását a lakástulajdonosok javára a már
folyamatban levő végrehajtási eljárásban felmerült követelés
csökkentése által.

Kisebbségjogi relevancia
Az eset kapcsán fontos tudni, hogy a kilencvenes években a délszláv háború idején mindennaposnak számítottak az erőszakos
házfoglalások, amelyek döntően a nemzeti kisebbségek (elsősorban a magyarok és a horvátok) ellen irányultak. Ekkor többször is előfordult, hogy a rendőrség járta a magyarlakta falvakat, melynek során „szociális-jellegű” felmérést végzett: van-e
tulajdonosa egy-egy ingatlannak, ha lakott a ház, milyen idősek
az ott élők, van-e üres szobájuk stb. Néhány hét múlva egészen
„véletlenül” oda érkeztek a horvátországi szerb menekültek és
gyakran rendőri segítséggel el is foglalták az üres házakat15.
A konkrét ügy az imént említett „gyakorlat” legkirívóbb változatának tekinthető, amikor maga a község elnöke követi el
a nyílt jogsértést azzal, hogy a községbe érkező menekültnek javasolja az érintett üresen álló ház elfoglalását. Ezen felül szintén
az eset kisebbségellenes élét mutatja, hogy az alapügyben eljáró
Újvidéki Fellebbviteli Bíróság ítéletében – melyet végül a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyott – kimondta, hogy a lakáshasználó
a lakás elfoglalásakor 1992-ben jóhiszemű volt, és jóhiszemű is
maradt egészen 2006. szeptember 29-ig, a kilakoltatására vonatkozó peres kereset kézhezvételéig. Ennek alapján pedig megilleti a lakáshasználat folyamán történő befektetéseinek ellenértéke.

15 Kisimre Ferenc: Vélemény: Délvidéki magyar aggályok. SzegedMa, 2011 április 28, Letöltés helye: www.szegedma.hu. Letöltés ideje: 2020.01.12.
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Foganatosított jogi lépések
Sajnos az ügyfelek túl későn jelentkeztek az ügyvédi irodában,
lejárt a jogvesztő határidő az alkotmányos fellebbezés átadására
és a strasbourgi emberjogi bírósági eljárás kezdeményezésére is.
Emiatt csak az jöhetett szóba, hogy a végrehajtási eljárásban képviseltem az ügyfeleket annak érdekében, hogy nehogy áron alul
keljen el a végrehajtás alá vont lakás, mert ebben az esetben a lakás árverése után még további követelés is fennmaradhat.
Időközben a végrehajtási eljárás befejeződött, úgy, hogy a kérdéses lakás a lakásfoglaló tulajdonába került végérvényesen.
Az első két nyilvános árverés eredménytelen volt. Ezután a végrehajtást kezdeményező hitelező (a lakásfoglaló) vételi ajánlatot
tett, a lakás felbecsült értékének 50 százalékát ajánlotta fel, amit
a végrehajtó elfogadott. Ezáltal a lakás 1.693.246,35 dinár vételáron a lakásfoglaló tulajdonába került.
Az ügy ezzel tulajdonképpen véget ért. Egy lehetőség azonban maradt még: peres eljárás kezdeményezése az Apatini Község, mint önkormányzat ellen és tőlük kérni a kár megtérítését,
arra alapozva a keresetet, hogy annak idején az önkormányzat
elnöke szóbeli utasítására költözött be a lakásfoglaló az idegen
tulajdonú lakásba, és ez indította el az események láncolatát,
ami végül odavezetett, hogy a tulajdonosok elvesztették jogos
tulajdonukat.
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Csóti György
ANYANYELVHASZNÁLATI JOGOK
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN TRIANON UTÁN
SZÁZ ESZTENDŐVEL
Bevezető
Nyelvében él a nemzet. Már a reformkor nagyjai is tisztában voltak ezzel az igazsággal, különösen Kazinczy Ferenc és Széchenyi István. Nem csak felismerték és kimondták, hanem tettek is
érte. Így azután életben maradtunk, hiába kongatta a vészharangot Herder. A mai Magyarország határain kívül, a száz évvel
ezelőtt igazságtalanul elcsatolt területeken élő magyar nemzetrészek számára a XXI. században is a megmaradás alapvető feltétele az anyanyelv használata a születéstől a halálig, az élet
minden területén. Nekünk is tennünk kell korlátlan használatáért, mert egy nyelvi körkép és politikai helyzetértékelés a Kárpát-medencében nagyon szomorú képet fest.
Lássuk, hogyan állunk? Először nézzük meg a politikai helyzetet nemzetpolitikai szempontból. Trianon után egy évszázaddal létezik egy sokak által nem elismert magyar ügy Európában.
A magyarok ugyanis a kontinens második legnagyobb őshonos
nemzeti közössége, melynek elszakított részei a XX. század borzalmai során számszerű kisebbségbe kerültek szülőföldjükön.
A rendszerváltozások után eltelt évtizedekben a huszadik századi történelmi igazságtalanságokat (békediktátumokat) számos
közép- és kelet-európai nemzetnek sikerült már helyre tenni,
a magyaroknál ennek még a nyomát sem látni. Hozzánk hasonló
helyzetben csak a szerbek és az oroszok vannak. Nekik új ez
a helyzet, mi már egy évszázada szenvedünk tőle. Az Európai
Unió, néhány meghatározó tagállamának vélt érdekeit szem
előtt tartva, bűnös módon távol tartja magától az őshonos nem201
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zeti kisebbségek kérdését, vagy kettős mércével mér. Csak akkor
érzi magát lépéskényszerben, ha „lőnek, és vér folyik”. A Magyarországtól száz évvel ezelőtt elcsatolt területeken élő őshonos magyar nemzeti közösségek azonban harminc éve folyamatosan békés eszközökkel, jogkövető módon, parlamentáris úton
kívánnak érvényt szerezni Európa szerencsésebb felében már
polgárjogot nyert kisebbségi kollektív jogaiknak. Milyen eredménnyel? Járjuk körbe a Kárpát-medencét, meglátjuk.

Nyelvhasználati jogok a gyakorlatban
A Felvidéken, melyet ma Szlovákiának hívnak, a két világháború közötti viszonylagos jólét után, hetvenöt évvel ezelőtt a hírhedt Beneš-dekrétumok alapján kisemmizték, jogfosztottá tették
a magyarokat, kényszer-kitelepítéssel láttak hozzá felszámolásukhoz. Az elmúlt három évtizedben finomabb eszközökkel
folytatták a „honfoglalásukat”. A szlovákokkal való békés, kiegyensúlyozott együttélésnek jelenleg két akadálya van. Az első,
hogy nincs saját történelmük, ezért identitásukat a magyarokkal
szemben határozzák meg. A másik, hogy félnek egy esetleges
határmódosítástól, mert a magyarok nagy része egy tömbben él
a közös határ mentén. Ezért rettegnek az autonómia gondolatától is. A magyar közösség fennmaradásának alapvető feltétele itt
is az anyanyelv korlátlan használatának joga az élet minden területén, a születéstől a halálig. Északi szomszédunknál ellentmondásos az anyanyelv használatának kérdése. A szlovák alkotmány,
mely egyébként a területén élő őshonos magyarságot másodrendű állampolgárként definiálja, eléggé megengedő a nyelvhasználat kérdésében. A végrehajtást azonban külön törvény hatáskörébe utalja, amely viszont kegyetlenül kirekesztő. Ami viszont
még ennél is szomorúbb, azt a kevés engedményt sem lehet
hasznosítani a gyakorlatban, amit e jogszabály lehetővé tenne.
A szlovák politikai és társadalmi élet vezetői, sokszor a civilekkel
karöltve, folyamatosan gátolják az anyanyelv törvényes haszná202
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latát is, arcátlan büntetésektől sem visszariadva. Ha ehhez hozzávesszük a kettős állampolgárság kérdésében kialakult, a demokratikus világban példátlan helyzetet, akkor megállapíthatjuk,
hogy a szlovák kisebbségpolitika brutálisan diszkriminatív.
Kárpátalján egyre rosszabb a helyzet, állandó bizonytalanságban vagyunk. Az ukránok nem a magyaroktól félnek, hanem
a tízmilliós nagyságrendű orosz kisebbségtől. A magyarok ebben
az összefüggésben marginális helyzetben vannak. Ugyanakkor
az oroszokra mért ostorcsapások, mármint a nemzeti kisebbségi
jogok csorbítása, bennünket még jobban sújtanak, miután sokkal
kevesebben vagyunk. Kárpátaljai nemzettársainkat már nemcsak
magyarságukban, hanem fizikai létükben is veszély fenyegeti.
Helyzetüket üldöztetésük mellett a háború és ezzel összefüggésben a gazdasági nyomor jellemzi. Jövőjük részben a háborús helyzet kimenetelétől függ. Ha a nagyhatalmak és az ukránok józan
észre térnének, és a méltányosságot szem előtt tartanák, akkor
keleti szomszédunk átalakulhatna egy konföderációvá, ahol az
oroszok, a ruszinok, a magyarok és (esetleg) mások teljes körű és
tényleges autonómiát élveznek egy svájci típusú államalakulatban. Nekünk ez lenne a jó. Ha szétesik Ukrajna, akár háborús,
akár békés úton, és Kijevben továbbra is nacionalista-soviniszta
kormány marad hatalmon, sorsunk rosszabb lesz, mint valaha.
Ez a fő kérdés most Munkács vára és Beregszász környékén.
Emellett ott is folyik a harc az anyanyelvű oktatásért és nyelvhasználatért, de egyre kevesebb sikerrel. A legújabb jogalkotási
gyakorlat éppen az anyanyelvű oktatás drasztikus csökkentését
eredményezi. Józan európai ember nem hisz a fülének. A magyar
kormány teszi a dolgát, de ezt a kettős mércét kedvelő „uniós
közvélemény” nagy része nem nézi jó szemmel.
A száz éve Romániához tartozó Erdélyben, Partiumban és
Kelet-Bánságban papíron elég jónak tűnik az anyanyelv használatának kérdése. Bár az alkotmány itt is kirekesztő, az Erdélyt
és az Alföld délkeleti részét ezer esztendőn át építő és megvédő
magyar lakosság nem államalkotó tényező szülőföldjén, mégis
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létezik néhány európai mércével is jónak tekinthető nyelvhasználati jogszabály. Ezek azonban csak a román (soviniszta) politika kirakatelemei. Gyakorlati alkalmazásukat tiltják és üldözik!
Vannak olyan elképesztő esetek, ahol a törvényre apelláló magyar civilnek a hatóság embere azt mondja: „ez nem arra való,
hogy hivatkozz rá!” Mire való akkor? A külvilág, a nemzetközi
közvélemény megtévesztésére. Példák százait, sőt ezreit tudnám felsorolni. Álljon itt csak egy sorozatesemény a helyzet
szemléltetésére. Marosvásárhelyen a városi tanács határozatba
foglalta a kétnyelvű utcanévtáblák használatának szabályait.
A hatóság azonban nem hajtja végre saját döntését, különböző,
elképesztő okokra hivatkozva nem teszi ki a kétnyelvű utcanévtáblákat. A város számos magyar polgára saját költségén háza
vagy kerítése falára kiteszi az előírás szerinti kétnyelvű táblát.
Mi történik azonnal? A rendőrség „tiltott reklámtevékenység”
címén súlyos büntetést szab ki, és fenyegetésekkel zaklatja a hatályos jogszabály szerint eljárókat. Évek óta ezzel kapcsolatos
perek sorozata folyik a székely városban. Milyen tehát a román
kisebbségpolitika? Szemfényvesztő, kétszínű és hazug.
A Szerbiához tartozó, Vajdaságnak nevezett bácskai, nyugatbánsági és kelet-szerémségi területeken ígéretes fejleménynek vagyunk szemtanúi. A kulturális autonómia csírái megjelentek, bár
szárba szökkenésüket a szerb politika időnként visszanyesésekkel akadályozza. Kétirányú folyamatot figyelhetünk meg. Szerb
barátaink egyfelől jó bizonyítványt akarnak felmutatni az Európai Unió felé integrációs törekvéseik elősegítése érdekében, másfelől baráti gesztust kívánnak tenni északi szomszédjuk, Magyarország felé, ugyanazon okból, az uniós tagság támogatásának
elérése céljából. Ez teljesen normális, elfogadható magatartás. Nekünk arra kell vigyázni, hogy megvalósuljon a tényleges kulturális autonómia a szórványban és tömbben élő magyarok számára
egyaránt. Ennek érdekében ezt feltételként kell szabni az uniós
tagság támogatásának fejében. Ez nem ördögtől való dolog, azt
kérjük csupán, ami számos európai országban működik a Lajtától
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nyugatra és a Kárpátoktól északra. (Nem követhetjük el azt a hibát, amit a Gyurcsány-kormány elkövetett Románia csatlakozása
kapcsán.) A másik folyamat ugyanis a már meglévő kisebbségi
jogok csorbítása különböző rafinált módon. Észnél kell lennünk.
Helyi összefogásra és külső támogatásra van szükség, és a Délvidék máris áttörési pont lehet a Kárpát-medencei magyar autonómiaküzdelmekben.
Horvátországban és Szlovéniában rendezett a magyarság
helyzete, de probléma azért itt is van. Délnyugati szomszédainknál alapvetően más a helyzet, mint a többi országban. A magyarok ugyanis alkotmányba foglalt államalkotó tényezők! Tehát papíron nem másodrendű állampolgárok. Többek között
alanyi jogon jár nekik egyszemélyes országgyűlési képviselet.
Nem csorbítva horvát és szlovén barátaink érdemeit, ez nyilván
azért vált lehetővé ilyen egyszerűen, mert a magyarok létszáma
mindkét országban elenyésző, tízezres nagyságrendű. Nem jelentenek semmiféle „veszélyt”. Ezzel együtt ez dicséretes gesztus Zágrábtól és Ljubljanától. (Megfigyelhető, hogy minél nagyobb létszámú egy adott országban a magyar közösség, annál
erősebb az elnyomásukra, felszámolásukra való törekvés.)
A gondot e két országban az jelenti, hogy egyrészt nincs elég
anyagi támogatás és fogadókészség a kis létszámú iskolákhoz,
valamint kulturális intézményekhez, másrészt helyenként a
többségi nemzet helyi szintű képviselői nem viszonyulnak
megfelelően a kérdés kezeléséhez.
Ausztria kettős mércével méri a kisebbségi kérdést, mármint az
őshonos nemzeti kisebbségek ügyét. Amíg oroszlánként harcolt
annak idején Dél-Tirol autonómiájáért, addig semmiféle kollektív
jogot nem ad meg a saját területén élő őshonos nemzeti közösségeknek, magyaroknak, horvátoknak, szlovéneknek. A nyugati
magyar vármegyékből Trianonban lecsípett sávok egyesítésével
létrehozott úgynevezett Burgenlandban alig tízezer magyar él.
Kisemmizett helyzetüket az enyhíti, hogy évtizedek óta demokráciában és jólétben élnek, senki nem üldözi őket, nincsenek kitéve
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támadásoknak. Ezen a helyen azonban nem tudom megállni,
hogy ne osszam meg egy személyes véleményemet a gyalázatos
trianoni békediktátumról. „Burgenland” létrehozása a magyar
nemzet arcul csapása, súlyos megalázása volt. Itt, a nyugati határszélen ugyanis figyelembe vették az etnikai határokat, e területen
túlnyomórészt németajkúak éltek, ilyen szempontból jogos volt
az odacsatolás. Ugyanakkor körben, a csonka ország többi határszakasza mentén több mint másfél millió magyart egy tömbben
idegen fennhatóság alá kényszerítettek. Mi okozta ezt a részrehajlást, felfoghatatlan, hiszen a háborúba lépés fő felelőse a Monarchián belül Bécs volt, nem Budapest.
Hogyan is állunk akkor most a Kárpát-medencében a nemzeti
kisebbségi jogok területén, különös tekintettel az anyanyelv használatára? Katasztrofálisan. Az elcsatolt területeken a magyarság
bizonytalanságban van, a törvényben foglalt gyenge jogaival sem
élhet a gyakorlatban, mert megfélemlítik, nagy részük csalódott,
magába zárkózva él. Politikusaik teljesítménye hullámzó, a külső
támogatás inkább elvi, mint gyakorlati. (Eltekintve a Magyarországról érkező pénzügyi-gazdasági juttatásoktól, amelyek jelentősek és nagyvonalúak.) A civil társadalom kisebb-nagyobb csoportjai harcolnak, de nem állnak nyerésre. Az anyanyelv egyre
kevésbé tudja betölteni nemzetmegtartó szerepét.
Mi akkor a teendő? Először is készítsünk egy kis helyzetfelmérést. A magyarok részaránya az elcsatolt területen a helyi lakossághoz viszonyítva a 2011-es népszámlálási adatokból kiindulva: Felvidéken 30%-ról 10%-ra, Kárpátalján 31%-ról 12%-ra,
Erdélyben 34%-ról 20%-ra, Délvidéken 28%-ról 14%-ra csökkent.
Mindez látszólag betudható a kényszerű elvándorlásnak, erőszakos asszimilációnak, kitelepítéseknek, tömeggyilkosságoknak, amelyek 1920 és 1990 között történtek. Azt hittük, a rendszerváltozások után, az euro-atlanti integráció kiteljesedését
követően mindez megszűnik. Nem így történt. 1991 és 2011 között mintegy 600 ezerrel csökkent az elcsatolt területeken élő
magyarok száma. A harmadik évezred sem hozott változást, a
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magyarok lélekszáma a szomszédos országokban folyamatosan
csökken. (Sajnos, igaz ez a mai Magyarország területén is, de
sokkal kisebb mértékben.)
A fenti állítás – miszerint a rendszerváltozások és az integráció
nem hozott megoldást – további igazolásául a szomszédos országok elmúlt harminc évben folytatott kisebbségpolitikájának elemzése szolgál. Általánosságban megállapítható, a politikai életben a
többségi nemzeteknek csak addig van szükségük a magyarokra,
amíg a belpolitikában olcsó ígérgetésekkel koalíciós partnernek
megnyerik, vagy külpolitikai megfontolásokból jó bizonyítványt
akarnak felmutatni a nemzetközi közösség felé. Amint nincs rájuk
szükség, ejtik őket, és az ígéreteket azonnal visszavonják, sokszor
még az elért kis eredményeket is felszámolják. A kis lépések politikája tehát nem hozott semmi érdemleges eredményt, a külhoni
magyarság „porlik, mint a szikla”. Látni kell: valamennyi elcsatolt
területen a többségi nemzet politikusainak az a többnyire titkolt,
de eltökélt célkitűzése, hogy az őshonos magyarságot asszimilálják, ha ez nem sikerül, elüldözzék szülőföldjükről. Szembe kell
nézni ezzel a ténnyel, „mert növeli, ki elfödi a bajt” (Illyés Gyula).
Mi lenne a megmaradás feltétele? Az anyanyelv korlátlan használata az élet minden területén a születéstől a halálig, a nemzeti
kultúra ápolásának és gyakorlásának joga külső feltételek nélkül,
egyenrangú állampolgárság az adott országban, pénzügyi és gazdasági függetlenség. Uniós szóhasználattal: a szubszidiaritás elvének biztosítása. Miután Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában nem ismerik el az ott élő magyar nemzeti
közösségeket államalkotó tényezőnek, tehát nem egyenrangú állampolgárok, ezért csak a tényleges és teljes körű autonómia biztosíthatja szülőföldön boldogulásukat és fennmaradásukat. Tényleges, tehát nem olyan, mint Petru Groza korában a Magyar
Autonóm Tartomány Erdélyben. Teljes körű, vagyis személyi
elvű, kulturális és területi autonómia valamelyik formája vagy
ezek kombinációja. Csak ez által biztosítható ugyanis az önrendelkezés a szórványban és a tömbben élőknek egyaránt.
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Az autonómia, mint átfogó megoldás
Milyen feltételek teljesülése esetén jöhet létre az autonómia? Egy
számszerű kisebbségben élő őshonos nemzeti közösség autonómiájának megvalósításához három feltételnek kell teljesülnie:
– Az adott közösség elszánt akarata, hajlandósága az áldozatvállalásra.
– Megfelelő jogi alap és/vagy meglévő nemzetközi gyakorlat.
– Többségi nemzet egyetértése és/vagy külső erő kényszerítő
nyomása.
Nézzük az első feltételt: van-e akarat és készség az áldozatvállalásra? Sajnos, ezen a téren nem állunk jól. Az elmúlt évszázad
borzalmai, csalódásai, kilátástalanságai félelmet ültettek el az
elszakított nemzetrészekbe. Ez leginkább a Beneš-dekrétumok
által sújtott, kollektív bűnösséggel vádolt felvidéki magyaroknál tapasztalható. A probléma azonban többé-kevésbé fennáll
valamennyi szomszédos országban élő magyar nemzeti közösség esetében. Ennek következménye, hogy inkább vállalják az
elvándorlást a mai Magyarországra, vagy ami még ennél is szomorúbb, harmadik országokba is. Számosan a kikényszerített
asszimilációt választják. Sokan úgy gondolják, egy életük van,
nem vállalják a bizonytalan kimenetelűnek gondolt harcot. Ezt
a mentalitást a rendszerváltozásban és az euroatlanti integrációban való ez irányú csalódások táplálják. Ezen kellene túllépni,
rámutatva a valós realitásokra, melyeket a másik két feltétel teljesülése nyújt. E téren a székelyek autonómiatörekvései hozhatnának áttörést. Az elmúlt években azonban megtorpant, de legalábbis lelassult ez a folyamat. Talán az RMDSZ és az SZNT
európai polgári kezdeményezései áttörést hozhatnak. A Délvidéken is elindult valami, a kulturális autonómia csírái megjelentek. Látni kell azonban, hogy folytatás ott (is) csak akkor lesz, ha
szerb barátainkat jó szándékú külső erő erre rákényszeríti.
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Jogilag megalapozott-e a magyarok autonómiaigénye? Ez a második kérdés, a következő feltétel. Az őshonos magyar nemzeti
közösségeknek alanyi jogon jár az önrendelkezés az utódállamokban. Születésük helye adja meg ezt a jogot: ott születtek, ahol
őseik éltek és alkottak évszázadokon át. Falvakat, városokat építettek, gazdag kultúrát teremtettek, és vérükkel védték azt a földet, ahol utódaik ma élnek. Joguk van tehát nemzeti identitásuk
megtartásával szülőföldjükön teljes életet élni. Ezt a jogot számos
európai irányelv, az Európa Tanács ajánlásai (többek között az
1201/1993-as, az 1832/2011-es, valamint az 1985/2014-es) és Európa számos országában kialakult gyakorlat támasztja alá. Dél-Tiroltól kezdve Katalónián át a belgiumi és dániai németekig lehetne sorolni a számos példát az Európai Unión belül. (Az EU-n
kívül is létezik ilyen gyakorlat!) Ezeken a területeken számos esetben történelmi gyökerekkel rendelkezik a létező autonómia, de
sok esetben XX. századi, áldozatokat követelő küzdelem során
sikerült kivívni az önrendelkezési jogot. (Lásd első feltétel!) Fentieken túlmenően az Európai Unió Alapjogi Chartájából is levezethető az autonómia iránti jog. Bár ez a dokumentum csak az egyéni jogok biztosításával foglalkozik, de létezik olyan jogértelmezés,
miszerint, ha az egyénnek joga van például anyanyelvén beszélni
és nemzeti kultúráját gyakorolni, akkor ezt társaságban művelve,
már kollektív jogról beszélhetünk. Mindezekből látható, hogy
a három feltétel közül a jogi feltétel egyértelműen adott a magyarság számára.
Ezek után nézzük meg, van-e fogadókészség a számszerű többségben lévő nemzetek részéről az autonómiára, és van-e erre ösztönző nemzetközi nyomás? Sajnos egyértelműen megállapítható,
hogy jelenleg nincs. A kérdést vizsgálva tisztában kell lennünk
azzal a már korábban megállapított ténnyel, hogy szomszédaink
többségének (talán valamennyinek) eltökélt szándéka hosszútávon az adott országban élő őshonos magyarság asszimilálása,
vagy a szülőföld elhagyásának kikényszerítése. Erről a szándékról azonban előbb-utóbb biztosan lemondanak, ha belső és külső
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körülmények erre késztetik, kényszerítik őket, és országuk területi épségét ezzel párhuzamosan (vagy éppen ez által!) biztosítva
látják. Elszánt összmagyar fellépés és megfelelő nemzetközi nyomás tárgyalóasztalhoz kényszerítheti a szomszédos országok
politikai vezetőit. Minden felelősen gondolkodó európai politikusnak tisztában kell lennie azzal, hogy földrészünkön csak akkor lesz társadalmi béke, politikai stabilitás és gazdasági prosperitás, ha az őshonos nemzeti közösségek (is) teljes körű és
tényleges önrendelkezési jogot kapnak. Különösen igaz ez a Kárpát-medencében.
Nyugodtan kimondhatjuk ismét: Európában létezik egy megoldatlan magyar ügy. A második világháború az első utáni igazságtalan békeszerződések következménye volt. A győztesek nem
tanultak korábbi hibáikból, megismételték az igazságtalanságokat, sőt sok helyen még tetézték is azt. A kétpólusú világrend kialakulása megakadályozta a megalázó sorsba taszított nemzetek
érdekeinek érvényesítését. A három évtizede elindult rendszerváltozások azonban kiszabadították a szellemet a palackból. A történelmi igazságtalanságokat (békediktátumokat) számos nemzetnek sikerült már helyre tenni, mi még el sem kezdhettük. De
nem vagyunk egyedül ezzel a problémával, mások is várnak
a megoldásra térségünkben. Több mint negyedszázados vergődés után most történelmi esély adódna az öreg kontinens sorsának jobbra fordítására, nem csak az integráció elmélyítésével és
bővítésével, hanem a benne élő népek, nemzetek saját akaratuk
szerinti boldogulásának biztosításával. Szabad népek szabad
akaratukból békét, stabilitást és gyarapodást biztosíthatnak Európában. Ha egy részüktől megtagadjuk az önrendelkezést, mindennek az ellenkezője történhet. Ezt kell felismerni a „nemzetközi közösségnek”, a többi már magától adódik. Első lépésként az
Európai Uniónak belső jogrendjébe kellene emelnie az Európa
Tanács vonatkozó ajánlásait. Mindezek akkor is igazak, ha ma
Európának elsősorban a migrációs válságot kell(ene) leküzdenie.
Sőt lehet, hogy ennek fényében még inkább!
210

Csóti György: Anyanyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében

Mindezek tudatában, hogyan fogalmazható meg, melyek a magyarság tennivalói? Fenti folyamatot remélve és azt ösztönözve,
de ettől függetlenül is, a magyar kormánynak és valamennyi magyarországi felelős politikai erőnek élnie kell a külső ráhatás, a jó
értelemben vett politikai nyomás eszközével mindazon szomszédunk vonatkozásában, ahol erre szükség van. Jelenleg, különböző
mértékben, négy relációban látható ilyen szükségesség. A 2010-es
nemzetpolitikai fordulat után, az elmúlt tíz évben nem volt túl
kegyes hozzánk a sors, ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti. Ennek ellenére mindent meg kell tenni nemzeti érdekérvényesítő
képességünk növelésére a nemzetközi politikában. Ennek egyik
eszköze az ország tekintélyének visszaszerzése, gazdasági megerősödése, társadalmi kohéziója. Ez folyamatban van, ez a munka
sikeresnek mondható. A másik az okos diplomácia. Itt is kezdünk
profivá válni. Fontos alapelv ugyanakkor, hogy az elszakított
nemzetrészek ügye nem külpolitikai kérdés, hanem egy speciális
belügy, melynek külpolitikai vonatkozásai is vannak. (Duray
Miklós megfogalmazása.) Az elszakított nemzetrészeknek meg
eltökélten harcolniuk kell igazukért. Nem külön-külön, hanem
együtt, áldozatokat is vállalva, összefogva az egész Kárpát-medencében. Szabó Dezső igazsága ma is érvényes: minden magyar
felelős minden magyarért!
Fentiek alapján látható, hogy a nemzetmentés huszonnegyedik órájában vagyunk. Tűzoltó munkára van szükség mindaddig, amíg a tényleges és teljes körű autonómia megvalósul minden elcsatolt területen. Ennek a munkának két fő pillére van:
a jogbiztonság és a gazdasági fejlődés garantálása. Egyszerű
szavakra lefordítva: a magyar ember szülőföldjén emelt fővel
járhasson, ne érhesse jogsérelem nemzeti hovatartozása miatt,
és biztosítva legyen a kor színvonalának megfelelő megélhetése. Ez utóbbit magyarországi vállalatok határon túli befektetéseivel, a magyar–magyar gazdasági kapcsolatok elmélyítésével
és a határokon átnyúló régiók európai uniós pénzekkel történő
fejlesztésével lehet elősegíteni. Az előbbihez, a jogbiztonság
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megteremtéséhez kíván hozzájárulni a nyolc éve létrehozott Kisebbségi Jogvédő Intézet. Az alapítványi háttérrel, budapesti
székhellyel működő szervezet három fő területen fejti ki tevékenységét. Állandó jogsegélyszolgálati irodákat működtet az
egész Kárpát-medencében, és szakmai, valamint anyagi támogatást nyújt a külhoni ügyvédeknek peres eljárások, bírósági ügyek
viteléhez. Az intézet kizárólag olyan konkrét esetekhez ad pénzügyi eszközöket, amelyeknél magyarsága, vagy vélhetően magyarsága miatt ért jogsérelem egyes személyeket, csoportokat,
intézményeket. Továbbképzést biztosít külhoni fiatal magyar jogászoknak, joghallgatóknak, ügyvédeknek a kisebbségvédelem
témakörében európai kitekintéssel és a szülőföldi sajátosságokkal. A továbbképzés nyári egyetemeken és konferenciákon történik, évente három-négy alkalommal. A harmadik terület a tudományos munka. Évente több kiadvány kerül napvilágra, közöttük
a Kisebbségvédelem című folyóirat. Tematikus konferenciákra is
sor kerül minden évben, a felvidéki és erdélyi restitúciós ügyektől kezdve, a székely politikai foglyokon át egészen a trianoni
békediktátum százéves évfordulójáig. Az Intézet nemzetközi
kapcsolatrendszere is egyre kiterjedtebb. Mindezekről bővebb
információ a www.kji.hu honlapon található.

Végkövetkeztetés
A politikai életben és a civil szférában egyaránt két szinten kell
folytatni a harcot a külhoni magyarok szülőföldön boldogulása
érdekében. Miközben folyamatosan, összefogva, elszántan, áldozatokat is vállalva küzdünk a tényleges és teljes körű autonómia megvalósításáért, ki kell kényszeríteni a számszerű
többségben lévő nemzet politikai és társadalmi vezetőitől az
adott országban érvényben lévő törvények betartását, gyakorlati életben történő alkalmazását az anyanyelvhasználat, az oktatás és a kultúra területén. Ugyancsak küzdeni kell az adott
állam által aláírt vagy elfogadott nemzetközi szerződések és
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ajánlások kisebbségekre vonatkozó passzusainak érvényesítésére. Miközben folyamatosan, megalkuvás nélkül harcolunk az
elcsatolt területeken jelenleg érvényes, bár gyenge, de meglévő
anyanyelvi és kulturális jogok érvényesítéséért, tisztelettel és barátsággal üzenjük szomszédainknak, valamint Európa meghatározó politikai erőinek: A Kárpát-medencében csak akkor lesz
társadalmi béke, politikai stabilitás és gazdasági prosperitás, ha
az elszakított területeken élő magyar nemzeti közösségek megkapják az őket megillető tényleges és teljes körű autonómiát!
E küzdelemhez szükséges címszavak: összefogás és elszánt akarat. Politikai vezérelv: minden magyar felelős minden magyarért.
Aktuálpolitikai üzenet Makovecz Imre intelme: „A szavak ideje
lejárt, cselekedni kell!”
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Kajla Brigitta
AKTUÁLIS KIHÍVÁSOK KÁRPÁTALJÁN,
ÉS A KMNE JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI
TEVÉKENYSÉGE 2019-BEN
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2012-ben alakult nonprofit civil szervezet, amely azért jött létre, hogy egyesítse Kárpátalja magyar nagycsaládjait. Évente közel 100 programot szervezünk, immár 7 éve, emellett működtetjük a jogsegélyszolgálatot is, hogy védjük családjaink jogos gazdasági, szociális, tudományos, nemzeti-kulturális és egyéb közös érdekeit.
Ukrajna kárpátaljai magyar állampolgárainak jogai – így a magyar nagycsaládosok jogai is –, sajnos folyamatosan sérülnek,
mivel a kárpátaljai magyarság nagy része nem beszéli jól az ukrán nyelvet. Ebből kifolyólag nem tud tájékozódni a jogaikat illetően. Tájékozatlanságuk miatt nem tudatosul bennük, ha adott
esetben jogsérelem áldozatává válnak. Így jogsérelmük folyamatosan fennáll, és legtöbbször orvosolatlan marad. A KMNE
ezért a Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt jogsegélyszolgálati
tevékenységre irányuló pályázat elnyerésével részesíti jogsegélyben azon kárpátaljai magyarokat, akiket magyarságuk miatt jogsérelem ért.
A KMNE beregszászi irodájában az állandó jogsegélyszolgálat szakmai hátterét 2017. évtől Lemák Eduárd ügyvéd látja el,
aki kirendelt védőként folytatott tevékenysége során már sok
tapasztalatot szerzett a térséget érintő jogi problémákról, így
arról is, hogy általános jellemző az a sajnálatos tendencia, miszerint az emberek bizalmatlanok a jogi megoldásokkal szemben, különösen az ingyenes segítségnyújtással, így a kisebbségi
jogi sérelmeket ritkán terelik peres útra, meggátolva a hatékony
jogérvényesítést. A KMNE törekszik arra, hogy ezen változtasson és ennek érdekében nagy hangsúlyt kíván fektetni e lehető215
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ség népszerűsítésére.1 Ennek megfelelően ez év augusztusában
elindítottuk egyesületünk honlapján az „Ügyvéd válaszol” menüpontot is, ahol bárki névtelenül kérdezhet tőlünk, amely kérdésekre szintén Lemák Eduárd ügyvéd úr válaszol.2
Az idei évben is ügyeink nagy része a külföldi rendszámú gépjárművekkel és a kettős állampolgársággal volt kapcsolatos. Azok
a külföldi állampolgárok, akiknek nincs szüksége vízumra az Ukrajnába történő belépéshez, így a magyar állampolgárok, illetve
a kettős állampolgárok is 180 napon belül csak 90 napot tölthetnek egyhuzamban vagy részletben az ország területén. A 90 napot nem az első belépéstől kell számolni, ahogy azt sokan tévesen
feltételezték, hanem a kilépés napjához viszonyítják visszamenőleg. Amennyiben a fent említett személy tartózkodása meghaladja az előírtat, úgy Ukrajna elhagyásánál pénzbírság várhat rá, míg
belépéskor megtagadhatják az ország területére való beutazást.
Ez a gyakorlat családokat szakít szét és állított igen nehéz helyzet
elé, mind erkölcsileg, mind anyagilag. Van ugyan lehetőség tartózkodási engedélyt igényelni a hozzátartozók számára, ez azonban egy hosszú adminisztratív procedúra.
Jelenleg az Ukrán Miniszteri Kabinet a kettős állampolgárság
bevezetésének lehetséges koncepcióit mérlegeli. Az első lehetséges változat, hogy törlik azt a törvénypontot, amelynek értelmében más állampolgárság felvétele esetén kötelező lemondani
az ukrán állampolgárságról.
A másik lehetséges út, hogy az ukrán gyökerekkel rendelkező
külföldiek státuszát szélesítik ki és az említett státusszal rendelkezők gyorsabban megszerezhetik majd ukrán állampolgárságukat.3
1 KMNE honlap: http://www.kmne.org.ua/index.php/mi-a-kmne. Letöltés
ideje: 2020.03.31.
2 Lásd: http://www.kmne.org.ua/index.php/az-ugyved-valaszol. Letöltés
ideje: 2020.03.31.
3 Pallagi Marianna: A kettős állampolgárság legalizálásának módjairól tanácskozik az ukrán kormány. Kárpátalja, 2019.11.08. Letöltés helye: www.karpatalja.ma. Letöltés ideje: 2020.03.31.
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A külföldi rendszámú gépjárművekre vonatkozó jogszabály
sokakat érintett hátrányosan Kárpátalján, hiszen az uniós országokból sokkal reálisabb áron juthatnak jobb minőségű gépjárműhöz, ugyanakkor a regisztráció további aránytalan összegeket
emészt fel. A magyar, illetve a kettős állampolgárok esetében az
adott külföldi rendszámú gépjármű legfeljebb egy évet tartózkodhat az országban, viszont a tulajdonosa, csak 90 napot fél év
alatt. Ukrán állampolgár szabadon már be se hozhat az országba külföldi rendszámú gépjárművet csak kizárólag vámeljárást
követően.4
A további ügyek abból fakadtak, hogy a magyar nyelvű ügyfelek a KMNE és jogi szakértője segítsége nélkül egyrészt a nem
megfelelő ukrán nyelvoktatásnak, másrészt a kétnyelvűség
nagyfokú hiányának köszönhetően nem tudtak volna lépni
ügyeikben, melyek jogorvoslat nélkül maradtak volna a kisebbségi helyzetükből adódóan. A jogsegélyszolgálat keretében tájékoztatást nyújtott a KMNE tulajdoni kérdésekben, büntetőügyben vagy tartásdíj fizetési kötelezettségekről is.
Két évvel ezelőtt történt, hogy 2017. szeptember 5-én Ukrajna
Legfelső Tanácsa elfogadta az új ukrán oktatási törvényt, majd
miután szeptember 25-én a dokumentumot Petro Porosenko elnök is aláírta, a jogszabály életbe lépett. A jogszabály kimondja,
hogy az oktatás nyelve az ukrán. A nemzeti kisebbségeknek a
törvény garantálja a jogot, hogy gyermekeik az államnyelv mellett az anyanyelvükön tanuljanak az iskola előtti oktatási intézmények és az elemi iskolák csoportjaiban és osztályaiban. Az általános iskolában és a középiskolában viszont az adott kisebbség
nyelvén, irodalmán és történelmén kívül minden tárgyat ukránul kell tanítani.5
4 Lásd a különböző gépjárművek állami nyilvántartásba vételi eljárásának jóváhagyásáról szóló 1388-98. számú határozat 16. pontját módosító 447-2019.
számú határozatát Ukrajna Miniszteri Kabinetjének.
5 Lásd bővebben Ukrajna 2017. évi 2145-VIII. számú törvényét az oktatásról.
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Az elmúlt tanév kisebb-nagyobb sikereiről szeptemberben
dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektor asszonya számolt be. A minisztérium belátta, hogy
az ukrán nyelv oktatását differenciálni kell annak függvényében, kinek anyanyelve, kinek második nyelve az ukrán. Igaz,
ennek megvalósítása érdekében még nem történtek érdemi
döntések, előrelépések, de a felvételinél jelentkező jelentős hátrányok orvoslása érdekében a nemzetiségi iskolák végzősei
számára a kötelező emelt szintű ukrán tesztek esetében alacsonyabb ponthatárt határoztak meg. Ez nagyban növelte a magyar végzősök továbbtanulási esélyeit, bár ebben a mechanizmusban is volt buktató.
A tesztek érettségi bizonyítványba bekerülő és az érettségit
jelentő nyelvi kérdés csoportjára a ponthatár csökkentése nem
vonatkozott. Az ukrán nyelv mélységeit mérő, a leendő ukrán
bölcsészekre tervezett kérdésekkel birkózva a nemzetiségi iskolákban érettségizők nagy része nem érte el a kellő pontszámot,
így bizonyítványukba az elégtelen került. Ez újabb anomáliát
okozott a szakképzésben érettségizők számára, ugyanis hoztak
egy olyan rendeletet a múlt tanév folyamán, mely szerint azok
a diákok, akik az érettségin a nyelvtani feladatokból nem érik el
az átmenő határt, nem kaphatják meg a szakképesítést igazoló
bizonyítványt, még akkor sem, ha a szakmai teljesítményük kitűnő. Tehát, aki megbukott a komplex emelt szintű vizsgán
ukrán nyelvtanból, az már nem lehet ápolónő, könyvelő, rendszergazda, szakács, fodrász stb. Viszont, amennyiben a komplex vizsga átlaga elérte a felsőoktatási továbbtanuláshoz szükséges ponthatárt, már mehet egyetemre.
Egy másik, a múlt évben hozott rendelet szerint azokban
a városokban, ahol több iskola működik, és közülük több kisebbségi nyelven is, az államháztartás terheinek csökkenése érdekében minimum 25 fős osztályok indítását engedélyezik. Tehát amennyiben az egyik magyar tannyelvű iskolában nincs
meg a 25 fős létszám, a tanulókat át kell irányítani egy másik
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magyar tannyelvű oktatási intézménybe. Ez vonatkozik a felső
tagozatra is, vagyis az újonnan induló középiskolai osztályokra,
nem csak az elemiekre. Amennyiben egy adott intézményben
sem a magyar, sem az ukrán osztály létszáma nem éri el a 25 főt,
a két osztály összevonhatják, de így az osztály a minisztérium
regisztrációs rendszerében ukrán tannyelvű osztályként fogják
nyilvántartani, vagyis csak ukrán tannyelvű könyveket fognak
számukra biztosítani, minden tantárgyat ukránul kell tanulniuk,
és a kötelező emelt szintű érettségin minden tesztet ukrán nyelven kell kitölteniük, és így nem fog vonatkozni rájuk az emeltszintű érettségi ponthatár csökkentése.6
2020. január 1-től megszűnik a magyar nyelvű tankönyvkiadás is. Ezzel gyakorlatilag megszűnik a közel hét évtizede működő tankönyvszerkesztőség Kárpátalján. Ez gyakorlatilag
ellehetetleníti a magyar nyelvű oktatást, mert fokozatosan tankönyvek nélkül maradnak az iskolák. Az ötödik osztályosok
tankönyvei tavaly még megjelentek. Idén a hatodik osztályosok
voltak soron. A lefordított könyveket kinyomtatták, de az eredeti magyar nyelv- és irodalomtankönyvek már nem készültek
el a hatodikosok számára sem. Erre a helyzetre megoldás az
lehetne, hogy a felső tagozatos osztályok tankönyvei továbbra
is megjelenhetnének digitális formában az interneten kellő
szervezéssel, anyaországi támogatással.7
Petro Porosenko leköszönő elnök sietve, az újonnan megválasztott elnök hivatalba lépése előtt, május 15-én aláírta az ukrán nyelvtörvényt. Az aláíráskor ismételten hangsúlyozta, hogy
az ukrán, mint államnyelv működéséről szóló törvény semmilyen formában nem sért más nyelveket. A törvényt a parlament
6 Orosz Ildikó beszéde a KMPSZ központi tanévnyitó ünnepségén. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közlése, 2019.09.07. Letöltés helye: www.
kmf.uz.ua; letöltés ideje: 2020.03.31.
7 Megszűnik a magyar nyelvű tankönyvkiadás Kárpátalján? Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2019.11.12. Letöltés helye: www.kmksz.com.ua; letöltés ideje: 2020.03.31.
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2019. április 25-én fogadta el. A jogszabállyal szembeni kisebbségi tiltakozások oka, hogy a törvény a magánbeszélgetéseket
és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, valamint az ukrán
nyelv, illetve a szabályok megsértéséért való jogi felelősségre
vonást, bírságot, a nemzeti szimbólumok meggyalázása esetén
akár börtönbüntetést is kilátásba helyez. Az ukrán, mint államnyelv működéséről szóló törvény értelmében a jogszabály rendelkezéseinek zöme a kihirdetésétől számított két hónap elteltével, azaz július 16-tól lépett hatályba, de az a norma, ami
nyelvvizsgához köti az ukrán állampolgárság megszerzését
csak két év múlva esedékes. A nyomtatott sajtótermékeknek az
idegen nyelvű mellett ukrán változatban való megjelentetésére
két és fél év türelmi idő van e törvénybe iktatva, míg helyi, azaz
nem országos terjesztésű kiadványoknál ugyanez az idő öt év.
Az internetes kiadványok ukrán nyelvű változattal csak 2022.
július 16-tól lesznek kötelesek megjelenni.8

8 Lásd bővebben Ukrajna 2019. évi 2704-VIII. számú törvényét az ukrán, mint
államnyelv működésének biztositásáról.
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Matijević Olivér
AZ ANYANYELVEN VALÓ TANULÁS
LEHETŐSÉGEI
Horvátországban a 2011-es népszámlálási adatok szerint 14048
magyar él, ebből mintegy 10 ezer a Drávaszögben.1 A fennmaradó, mintegy 4000 magyar szórványközösségekben kényszerül
élni, ahol sok esetben családjukon kívül senki sem beszél magyarul, és magyar nyelvű oktatás sincs. Ilyen közösségek szinte Horvátország teljes területén élnek a Tengermelléktől kezdve Szlavóniáig. Az anyanyelven való oktatáshoz való jog a fentebb említett
közösségek számára sokáig nem volt biztosított.
A problémát a közösség vezetői úgy igyekeztek megoldani, hogy
az Eszéken megépített Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ keretében egy kollégium építését indítványozták,
ahova beköltözhetnek a távolabbról érkező tanulók. Az eszéki iskolaközpont 1999-es átadását követően a horvát állam megígérte,
hogy hamarosan megépül az intézmény udvarában a diákotthon,
ám mint ez kiderült, az ígéret alaptalan volt. Megépítéséhez hosszú
ideig nem volt meg a politikai akarat, ezért csaknem 20 évet kellett
várni mire újra napirendre került a kérdés és elkészült az intézmény diákotthona. Az új épület, mely mintegy félmilliárd forintba
került, teljes egészében horvát költségvetési forrásokból épült és
2019 novemberében a horvát és a magyar miniszterelnök közösen
adták át. A kollégium építése a reciprocitás elvét követve is különösen fontos, mivel Magyarországon az ottani horvátoknak már több
diákotthona is van, melyeket a magyar kormány épített az elmúlt
20 évben. Tanulmányomban a kollégiumot, mint a jogérvényesítés
1 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Letöltés helye: https://www.
dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm. Letöltés ideje:
2020.03.05.
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ezközét kívánom bemutatni különös hangsúllyal a szlavóniai, illetve a nagyvárosi szórványra gyakorolt hatására.

A horvátországi magyar szórvány
A mai Horvátország Dráván túli részein a törökkor előtt jelentős
magyar közösség élt, ám a török kiűzése után ezen területek elnéptelenedtek. A vidéken a 19. században jelent ismét meg a
magyarság. Ennek oka, hogy az 1800-as években a magyarországi szegényparasztok, akik csak 2−3 hold földdel rendelkeztek, Szlavóniában akár 20−30 hold földet is kaptak otthoni földjeik árán, ezért sok magyar próbált szerencsét a Dráván túl.
A bácskai magyarok főként a Szerémségben, a baranyaiak, somogyiak és zalaiak többnyire Verőce megyében, a vasiak pedig
jórészt Belovár–Körösben telepedtek le. A magyarok rövid idő
elteltével magyar oktatást és hitéletet kívántak, ezért számos
egyházi misszió alakult a térségben. A „Trianon előtti” magyar
politikai vezetés világosan felismerte, hogy a szórvány nem valamiféle kolonc, hanem lehetőség, megerősítéséhez pedig nemzetstratégiai érdek fűződik. Ennek jegyében jött létre 1904-ben
Budapesten a Julián Egyesület, az akkor még ugyan a Szent Koronához tartozó, ám a horvát társország közigazgatása alatt álló
Szlavónia, Szerémség és Valkóság, valamint az 1908-ban annektált Bosznia-Hercegovina magyar szórványtelepülései nemzeti,
társadalmi és művelődési gondozására, az anyanyelvi oktatás
megteremtésére.2 Az egyesület oltalma alatt annak fénykorában
a térségben 75 iskola működött 158 tanítóval és 5338 tanulóval.
A monarchia széthullása a Julián Egyesületet is magával sodorta.
1919 áprilisában az illegitim kommunista tanácskormány feloszlatta. 1920-ban újjászervezték, ám ekkorra működési területe
alapvetően áttevődött a külföldi (nyugati) magyar diaszpórák
gondozására. Berlinben, Bécsben, Grácban, Milánóban és más
2 Petri Pál: A Julián Egyesület története. Budapest: Stephaneum. 1938.
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nyugati városokban tevékenykedett. Trianon után a térségből
sok magyar elmenekült, hiszen jelentős részüknek még megmaradt a kapcsolata az anyaországgal, így volt hová menni. Pár év
alatt a Dráván túli 120 000 fős magyarság annyira megfo
gyatkozott, hogy 1921-re a drávaszögi tömbmagyar vidékkel
együtt alig maradt 70 ezer magyar horvát területen. Szlavóniában sorra zártak be a magyar iskolák. Az utolsó nyugat-szlavóniai iskola Nagypiszanicán zárta be kapuit az 1980-as években.
Anyanyelvű oktatás nélkül a magyarság asszimilációja a szórványban felgyorsult és odavezetett, hogy nagyrészük mára már
nem beszéli a magyar nyelvet, csupán nevében, identitásában és
népszokásaiban maradt magyar.
Zágrábtól délre, a horvát tengerparton már csak a nagyobb városokban – Fiumében (Rijeka), Pólában (Pula), Rovinjban, Splitben és Zárában (Zadar) – él kisebb számú magyarság. Ezek közül
a legjelentősebb a fiumei magyarság. Fiume a múltban a Magyar
Királyság egyetlen kikötővárosa volt. Az 1886 és 1918 közötti magyar közigazgatás szerint Fiume város és kerülete 21 km2 nagyságú volt. A város lakosainak száma a XVII. század végén még csak
2500 fő volt, de már 1780-ban 16 000 főre, 1870-ben pedig 17 800
főre emelkedett. Az 1880. évi népszámlálás szerint a lakosok száma 20 981 fő, a házak száma 1503 volt, míg 10 évvel később lakosainak száma 29 494 főre ugrott, a házak száma pedig 1731 lett.
Az 1910. évi magyar népszámlálás szerint a lakosság száma 49 806
fő volt, ebből 27 307 volt olasz, 12 926 horvát, 6493 magyar.
A 2001-es horvát népszámlálás 252 (0,2%) magyart írt össze a 148
235 fős városban. Tíz évvel korábban, 1991-ben még 331 fő vallotta magát magyarnak Fiume városában.3 A többi tengerparti városban és Zágrábban inkább diaszpóra közösségekről beszélhetünk. Ez annyit jelent, hogy az ottani magyarok tömbmagyar
3 Gyémánt Richárd – Drozdik Zsuzsa: A horvátországi magyarság területi és
társadalomstatisztikai sajátosságai. In: Területi statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata. 7. évf. 4. sz. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.
2004, 361-380.
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területekről kerültek ide házasság, tanulmányok vagy munka
okán. Az ő helyzetük annyiból jobb, mint a szlavóniai aprófalvas
vidéken élő magyaroké, hogy többnyire élő kapcsolatuk van
a tömbben élő magyarsággal, ezért a kapocs még erősebb. Talán
utóbbi területeken élő magyarok számára a legfontosabb a diákotthon, hiszen így minden magyar diák lehetőséget kap arra,
hogy az eszéki magyar oktatási központban tanuljon. A kollégiumban megoldott a felügyelet és az étkeztetés is, mégpedig
rendkívül jutányos áron. Az 50 férőhelyes, minden 21. századi
követelménynek megfelelő épület nem csak alvásra szolgál, hanem nemzeti öntudatot erősítő foglalkozásokat is tartanak az
odairatkozó diákok számára. Az érdeklődők számából következtetve a becslések szerint a jövő tanévben 10-15 diák érkezhet
majd a szlavóniai, illetve a nagyvárosi szórvány közösségekből
az eszéki iskolába. Ezek bíztató számok és szinte biztos, hogy
jövőben az érdeklődők száma nőni fog, hiszen majdnem 1000
anyanyelvápoló diák tanul magyarul az országban, tehát van
még tartalék. Úgy vélem, hogy azzal, hogy 20 év után végre sikerült az egytelen horvátországi magyar középiskola mellé egy
kollégiumot is építeni, azzal a szórványmagyarság számára egy
óriási lehetőséget biztosítottunk a magmaradásra, hiszen a magyar iskola a megmaradás záloga.
A szórványból érkező diákokon túl természetesen a Drávaszög távolabbi részeiről is érkeznek diákok a kollégiumba, de
azoknak is lehetőségük van bekerülni a kollégiumba, akik
nem érkeznek olyan távolról, hiszen az épület ajtajai mindenki
előtt nyitva állnak. Fontos megjegyezni, hogy a kollégiumi
szállás ingyenes, csupán az étkeztetésért kell fizetni a szülőknek, tehát anyagilag sem kerül többe az, hogy a gyermek magyar iskolába járjon.
Az anyanyelvű oktatást számos ösztöndíj is segíti Horvátországban. A legkiemelkedőbb támogatás kétségkívül a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) által biztosított ösztöndíj, melyet 2020-tól minden olyan elsős, ötödikes és
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középiskolás számára biztosít a szervezet, aki magyar iskolába
iratkozik. Az ösztöndíj teljes összege 20 ezer kuna (kb. 1 millió
forint), melyet több részletben folyósít a szervezet. A támogatással
a HMDK-nak eltökélt célja, hogy az anyagilag nehezebb sorsú
családoknak se kelljen pénzügyi okokból lemondaniuk az anyanyelvi oktatásról.4
Emellett minden évben – a magyar kormány támogatásával –
a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) is számos programmal segíti a Horvátországban magyarul tanuló diákokat és szüleiket. A számos infrastrukturális fejlesztésnek is
köszönhetően a horvátországi magyar óvodákba és iskolákba
járó gyerekek még színvonalasabb oktatásban-nevelésben részesülhetnek. Jelenleg ott tartunk, hogy a magyar tannyelvű iskolák
nem csak szakmai szempontból adnak többet a diákoknak, hiszen a horvát nyelv mellett a magyart is magasfokon megismerik, hanem a horvátországi horvát iskoláknál jobb, modernebb
és felszereltebb környezetet biztosítanak a tanulóknak.
Összegezve elmondhatom, hogy jelenleg a horvátországi magyarság számára minden szükséges infrastruktúra rendelkezésére
áll ahhoz, hogy megfelelő minőségű oktatásban részesüljenek
a horvátországi magyar gyerekek. Az anyanyelven való tanulás
joga maradéktalanul érvényesül, mely hosszú és kitartó munka
eredménye. Nem szabad ugyanakkor elkényelmesednünk, mert
az oktatásnak mindig lépést kell tartani az aktuális trendekkel.
Fontos, hogy oktatóink felkészült szakemberek legyenek, ezért
a következő fázisban a humán munkaerő továbbfejlesztésén kell
dolgoznunk.

4 Jankovics: 20 ezer kúnával támogatjuk a horvátországi magyar általános iskolák első és ötödik osztályába, valamint az eszéki magyar középiskolába
iratkozó elsősöket idén szeptembertől! In: Új Magyar Képes Újság 2020/08.
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Szilágyi István
A MOGYE MAGYAR TAGOZATÁT ÉRINTŐ
PERES ÜGYEK 2011 ÉS 2019 KÖZÖTT
A magyar orvosi és gyógyszerészeti képzés ügye lassan egy évtizede áll az erdélyi magyar közvélemény középpontjában.
A 2011 januárjában érvénybe lépett új tanügyi törvény a magyar kisebbség számára alapvető oktatási jogokat írt elő, többek
között az óvodától az doktori képzésig tartó anyanyelven való
tanulás lehetőségét, illetve előírta három romániai egyetem: a kolozsvári Babeş-Bolyai, a marosvásárhelyi színművészeti egyetem és a MOGYE multikulturális jellegét. Ez azt jelenti, hogy a
kisebbségek az egyetem keretében önálló tagozatokban, oktatási
vonalakban saját maguk megszervezhetik a teljes körű, anya
nyelven történő oktatást.
Amíg a két másik multikulturális egyetem a tanügyi törvény
kisebbségi rendelkezéseit tiszteletben tartva alkotta meg az
egyetemi chartát (alapszabályzatát) és a magyar tagozatok önálló tanintézmények formájában működnek,1 addig a MOGYE
kétharmados román többséggel rendelkező szenátusa az egyetemi autonómiára hivatkozva egyszerűen kihagyta azokat.
A MOGYE chartája egyáltalán nem tartalmazza a tanügyi törvény
1 A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem az önálló Magyar Művészeti és a Román Művészeti Karokat foglalja magába, háromfokú (alap-, mesteri, doktori)
képzést biztosítva a színművészet területén, és alapképzést a zeneművészet,
képzőművészet és kommunikáció területeken. A Charta innen letölthető:
http://www.uat.ro/hu/az-egyetemrol/az-egyetem-chartaja
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) a magyar nyelvű
egyetemi tevékenységet biztosító struktúrák (karok, szakok, intézetek) a Magyar Tagozatba szerveződnek, amely a magyar egyetemi oktatók, hallgatók
és segédszemélyzet közössége, és az egyetemi Charta értelmében a román
tagozattól függetlenül és önállóan működik. A BBTE magyar tagozatának felépítéséről, működéséről itt lehet többet olvasni: https://www.ubbcluj.ro/hu/
despre/organizare/linia_maghiara
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135. szakaszának előírásait, ezért a 2011. évi 1-es számú tanügyi
törvény 128. szakaszának értelmében az egyetemi charta semmisségét kellett volna megállapítania a bíróságnak.2 A magyar vonal
részéről több peres ügy is született, de ez azóta sem történt meg.
Ebben a tanulmányban arra vállalkoztam, hogy a magyar tagozattal kapcsolatos peres ügyeket időrendi sorrendben végigkövessem, és a rendelkezésre álló dokumentumok, a periratok és
bírói, hatósági döntések alapján kielemezzem, a mindenkori törvényes kerethez egyeztetve őket, hogy jobban megérthessük
a sikertelenség okait, és feltárjuk az esetleges jogi lehetőségeket.

Rövid történeti áttekintés
A tanulmány szempontjából a 2011. évi 1. számú tanügyi törvény
legfontosabb hozadékát kétségkívül a 135. cikkbe foglalt rendelkezések képezik, amely a multikulturális egyetemek szintjén előírja,
hogy önálló tagozatok, oktatási vonalak formájában kell megszervezni a teljes körű, magyar nyelvű oktatást. A magyar tagozat pedig olyan részlegekre (kar, szak, intézet) épül, amelyek saját működési és választási szabályzattal működnek, és maguk dönthetnek
az oktatási programokról és a szervezeti felépítésről.
Az oktatási törvény továbbá azt is előírja, hogy a multikulturális egyetem szintjén az egyik rektorhelyettes magyar legyen, és,
azokon a karokon, ahol magyar tagozat is működik, legalább egy
dékánhelyettes legyen magyar (kivéve, ha maga a dékán vagy
a rektor eleve magyar).
Egy másik fontos rendelkezése a tanügyi törvénynek a 45. cikke,
amely Románia Alkotmányával összhangban kimondja a nemzeti
kisebbségekhez tartozó személyek jogát ahhoz, hogy anyanyelvükön tanulhassanak a közoktatás valamennyi szintjén, típusában és
formájában.
2 Kincses Előd: Megmenthető a magyar orvosképzés? Krónika, 2018. május 6. Letöltés helye: kronikaonline.ro; letöltés ideje: 2019. december 16.
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A MOGYE román többségű vezetősége az egyetemi autonómia
elvére hivatkozva tagadta meg már 2011-ben az önálló magyar
tagozat létrehozását, amelyet a chartájába kellett volna foglalnia.
A törvény szavának 2012-ben az Ungureanu-kormány – az
RMDSZ nyomására – határozattal próbált érvényt szerezni, azonban a kormányt rövidesen megbuktatták, a határozatot pedig bírói úton felfüggesztették, majd meg is semmisítették. Az akkori
perben a Legfelsőbb Bíróság végül az egyetemnek adott igazat,
ezzel tulajdonképpen elismerve annak jogát, hogy megkerülje
a hatályos tanügyi törvényt.
2013-ban a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) gyakorlatilag megtiltotta, hogy a gyakorlati oktatást magyarul is lehessen tartani, mert az orvostanhallgatók
a pácienssel kizáró
lag románul kommunikálhatnak. Ez nem
csak a tanügyi törvény által szavatolt, anyanyelvi oktatás jogát
sérti, hanem a páciens jogát is az anyanyelven történő tájékoztatáshoz. A nyilvánvaló törvénytelenség ellenére a helyzet a mai
napig változatlan, ugyanis az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (ODT) sem adott igazat a feljelentőknek, az RMDSZ-nek
és egy civil egyesületnek (RMOGYKE).3 A Tanácsból mindössze
a két magyar tag fogalmazott meg kedvező különvéleményt.
AZ ODT döntése ellen újabb per született, azonban a Legfelsőbb
Bíróság ezt is helyben hagyta.
Miután hosszú évekig figyelmen kívül hagyhatták a hatályos
tanügyi törvényt a MOGYE-n, 2018 áprilisában a magyar tanári
kar beleegyezése nélkül egyesültek a gyengébb minősítésű Petru
Maior Tudományegyetemmel, ezzel csökkentve a magyarság
arányát és befolyását az intézményben.4 Ráadásul a 2018 októberében elfogadott új egyetemi charta sem adott választ a jogos magyar igényekre, ezért a magyar szenátusi tagok nem szavazták
3 Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület rövidítése.
4 A magyar tanárok már 2017 novemberében jelezték, hogy nem értenek egyet
a fúzióval.
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meg, 2019 januárjában pedig a vizsgaidőszak kellős közepén új
rendszert kértek számon a magyar tanárokon és diákokon, akik
erre tüntetéssel válaszoltak.5
A magyar tanári testület 2018 áprilisában távolmaradásával,
szeptemberben már az egyetemi tisztségek felmondásával tüntetett a szenátus egyesüléspárti döntésével szemben, amelyet
végül ellenszavazat nélkül, három tartózkodással fogadtak el.
A magyar tanárok utólag két pert is indítottak, az egyik a fúzió
felfüggesztését, a másik annak megsemmisítését kérte.6 Mivel
mindkettőt elutasították, így a fúzió a 2019/2020-as tanévre beteljesülhetett, és azóta új nevén fut a dr. Emil Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem (MOGYTTE).7

A 230/2012. számú kormányhatározattal
kapcsolatos perek
Amint azt korábban említettük, az RMDSZ nyomására a Mihai
Răzvan Ungureanu vezette kormány saját határozatával létre5 A magyar tanárok és magyar politikusok több alkalommal is leültek tárgyalni
a román rektorral, de Leonard Azamfirei csupán annyi engedményt tett számukra, hogy a magyar diákok jegyeit elfogadta, miközben a tanárok ellen fegyelmi eljárást indított. Egy önálló magyar tagozatnál, amely saját maga dönthet a könyvészetről, a leadás módjáról és a követelményekről, egy ilyen
helyzet fel se merülhetett volna. Ráadásul az ezres nagyságrendű magyar tagozatnak nem, viszont az alig pár száz diákkal működő angol tagozatnak saját
kart hozott létre az új intézmény
6 Szándékukat már 2018 májusában, egy hónappal a fúziót szentesítő szenátusi ülés után bejelentették.
7 A névadás ugyan 2019 januárjában már eldőlt, a magyar közvélemény csak
júniusban értesült róla, amikor a kormány azt szentesítette, mivel a magyar
tanárok 2018 szeptembere óta nem vettek részt a szenátus munkálataiban.
Az 1945-ben még önálló magyar egyetemként alakult tanintézet egy román
származású tudós, George Emil Palade amerikai Nobel-díjas orvos nevét
vette fel, figyelmen kívül hagyva azt a – igaz, utólagos – magyar igényt, hogy
az egyetem egykori tanára, Miskolczy Dezső ideggyógyász nevét is viselje.
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hozza a magyar-angol kart,8 így szerezve érvényt a tanügyi
törvénynek, felülírva a MOGYE chartáját, amely azt nem tartotta be maradéktalanul.
Az ellenzéki vezetők már a határozat előkészítési szakaszában
jelezték, hogy emiatt a kormány menesztését kezdeményezik,
mert szerintük a kormányhatározat sérti az oktatási törvényben
szavatolt egyetemi autonómia elvét és etnikai elkülönülésnek
minősítették azt, hogy a kormány különálló kart alapított a magyar tannyelvű oktatás számára. Politikai síkon pedig azt rótták
fel az Ungureanu-kabinetnek, hogy engedett az RMDSZ zsarolásának, amely a kormányból való kilépését helyezte kilátásba.
Az ellenzék alig egy hónappal később, 2012 áprilisában az
Ungureanu-kabinet ellen beterjesztett – sikeres – bizalmatlansági
indítványnak éppen ez volt az egyik fő témája.9 Miután a kormány megbukott és a Szociál-Liberális Szövetség (USL) átvette
a hatalmat, az új karok megszervezésére már nem került sor.
Ebben az is közrejátszott, hogy az egyetem bírói úton megtámadta a kormányhatározatot, amit a Marosvásárhelyi Ítélőtábla
rövidesen (május 4-én) fel is függesztett. A régi kormány még benyújtotta, de az új kormány visszavonta a fellebbezését, így 2013
januárjában a Legfelsőbb Bíróság jogerőre emelte az alapfokú döntést.10 2013 áprilisában az ítélőtábla meg is semmisítette a kormányhatározatot, és – fellebbezés hiányában – ez is jogerőre emelkedett.
8 A márciusban elfogadott 230/2012 számú határozat értelmében az új karon négy szakot indítottak volna: általános asszisztensképzőt (románul és
magyarul), magyar nyelvű orvosi, angol nyelvű orvosi és magyar nyelvű
gyógyszerészeti képzést. Maga a határozat mindössze két paragrafusból áll,
az elsőben létrehozza az új kart, az egyetemre bízva a választások és a versenyvizsgák megszervezését, az új állások betöltéséhez, a másodikban pedig
az ARACIS-ra bízza a beiskolázási számok meghatározását.
9 Az ellenzék az ország ásványi kincseinek és fontos energiavállalatainak
kiárusításával, és a közpénzek választási célokra való felhasználásával is
megvádolta az Ungureanu-kormányt.
10 MOGYE v. Románia Kormánya, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla 2012. május 4-ei
84. számú ítélete; a (román) Legfelsőbb Bíróság 2013. január 22-ei 263. számú döntése.
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A bírói döntésekből kiderül, hogy a felperesek (köztük az
egyetem szenátusa) formai alapon és érdemben is támadták
a kormányhatározatot. Az eljárásbeli kifogások között olvashatjuk, hogy a kormány nem tartotta be az újonnan létrehozott
oktatási programok minősítési eljárását, ami az ideiglenes engedélyeztetéshez szükséges,11 illetve nem tartotta be teljes
mértékben a törvényhozási eljárást sem, ezért sérült az átláthatóság elve.
Az ítélőtábla befogadta azt az érdemi érvet is, hogy „fennáll a
pozitív diszkrimináció, amely minden bizonnyal szegregációhoz vezet, és
az etnikai alapú diszkrimináció, egy olyan országban, ahol a román
nyelv a hivatalos nyelv, abban áll, hogy a régi karra román és magyar
diákok egyaránt jelentkezhetnek, viszont az új karra csak a magyar diákoknak volna lehetőségük felvételizni”.12 Ezzel az indoklással azonban nem csak meghaladta a bírói hatalom határait, megkérdőjelezve és felülírva a törvény szavát, hanem helytelenül értelmezte
a diszkrimináció fogalmát, hiszen a magyar kar létrehozása a magyar diákok számára úgy biztosít egyenlő esélyt a felsőoktatásban, hogy a román diákoktól semmit sem vesz el.
A felfüggesztés elengedhetetlen feltétele az azonnali (imminens) kár bizonyítása, ezt is befogadta a bírói testület. Szerintük
az új kar létrehozása óriási többletköltséggel jár, 15-20 személy
alkalmazásával, új vezetői tisztségekkel és egy külön titkárság
működtetésével, amelyek az éves költségvetésben nem is szere11 A tanügyi törvény 138. cikkének 2. bekezdése értelmében az új struktúra
akkreditációját a kormányhatározat elfogadása előtt meg kellett volna szereznie. Ezzel öszszefüggésben az ítélőtábla elfogadta azt a felvetést is, hogy
az új karon végző diákok záróvizsgáját kompromittálhatja, hogy nincs akkreditált magyar nyelvű orvosi képzés Romániában, és így nem tudnak diplomát szerezni.
12 A kormányhatározatot a mócok egyesülete is megtámadta, mert szerintük
diszkriminatív, hogy a magyaroknak lehet saját karuk, a mócoknak bezzeg
nem. A Legfelsőbb Bíróság a jogalanyiság hiányában utasította el a keresetet,
azaz a mócok nem tudták bizonyítani, hogy őket közvetlenül érinti a kormányhatározat. Lásd: S.C.A.C.T.R., „G.M.” (mócok egyesülete) v. Románia Kormánya, a (román) Legfelsőbb Bíróság 2014. május 9-ei 2140. számú döntése
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peltek. Egy másik „kár”, amelyet megemlítettek, hogy a meglévő és az új kar soron következő felvételijét is kompromittálhatja
a hirtelen változás, de hogy konkrétan miért, az már nincs kifejtve a döntés kivonatában.
Az egyetem azzal is érvelt, hogy:
– A kormány megsértette az egyetemi autonómia elvét, amelyet az alkotmány (32. cikk 6. bek.) és a tanügyi törvény
(123. cikk 1. bek.) is biztosít számára, hogy az egyetemek
szabadon dönthessenek saját felépítésükről.
– Az új kar létrehozása szerinte pusztán politikai nyomásra,
egy politikai formáció (RMDSZ) támogatásának feltétele
volt, és a jog (tanügyi törvény 122. cikkének 2. bekezdése)
megszegésével történt, ugyanis kormányhatározattal nem,
csak törvénnyel lehetett volna átszervezésről dönteni.
– A kormány anélkül próbált létrehozni egy új struktúrát,
hogy „egy lejt is hozzárendelt volna a költségvetéséből”.
– A MOGYE igenis teljesíti a tanügyi törvény kisebbségi
rendelkezéseit, a multikulturális jelleget, azzal, hogy van
magyar nyelvű oktatási vonala.
Románia (régi) kormánya a kereset visszautasítását kérte, azzal
védekezve, hogy megalapozottnak és törvényesnek tartja határozatát, amit az alkotmányt és a tanügyi törvényt tiszteletben tartva
hozott meg. Szerinte a felperesek azt sem bizonyították be kellőképpen, hogy visszafordíthatatlan kárt okozna a határozat az
egyetemre nézve, és hogy annak elfogadása előtt igenis betartották a konzultációs folyamatot az egyetem szenátusával szemben.
Külön hangsúlyozták, hogy az egyetemi autonómia nem abszolút,
hanem korlátolt jogosultságokkal hatalmazza fel a vezetőséget.
Az ítélőtábla teljes mértékben az egyetemnek adott igazat, és
elvetette a kormány érvelését, amelyről azt gondolja, hogy az
egyetemi autonómia elvét, és ezzel a tanügyi törvény és az alkotmány szavát is megsértette. Habár a testület elismeri a kormány
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azon jogát, hogy új kart hozzon létre, úgy véli, a tanügyi törvény
– 132. cikkének 5. bekezdése – értelmében ez csak kivételes helyzetekben történhet meg, és a tanügyminisztérium nem indokolta
meg kellőképpen ennek szükségességét, és a szenátus ellenzését
figyelmen kívül hagyta.

A MOGYE pere a tanügyminisztériummal
2012. május 11-én egy másik kulcsfontosságú döntés született a
Marosvásárhelyi Ítélőtáblán: a bírák úgy vélték, hogy a MOGYE
új chartája törvényes, ezért a tanügyminisztérium is köteles azt
jóváhagynia.
Tudniillik, 2011. augusztusa és 2012 januárja között az egyetem négyszer kérte a charta jóváhagyását a tanügyminisztériumnál, de minden megkeresésre negatív véleményezés, és kiegészítési kérelem érkezett. Az egyetem azzal érvelt, hogy
márpedig minden törvényes előírást betartott, tehát a szaktárca egyszerűen visszaélt a hatalmával, ezért szerintük a megkereséstől számítva 30 nap után érvénybe lép a hallgatólagos jóváhagyás – a tanügyi törvény 128. cikkének 16 bekezdése értelmében. Ezt a fajta érvelést megalapozatlannak ítélték meg a
bírák, ugyanis a szaktárca egyszer sem hallgatott, és mind
a négyszer betartotta a 30 napos válaszadási időt. Az egyetem
azt sem tartotta törvényesnek, hogy a negyedik válaszban
olyan kifogások szerepeltek, amelyek az elsőben nem, és nem
is írta alá a miniszter az utolsó iratot, csupán az alárendelt hivatalnokok.
Ezt már befogadta az ítélőtábla, és úgy ítélte meg, hogy az egyetem maradéktalanul tartotta magát a megkövetelt formai és tartalmi módosításokhoz. Szerinte a multikulturális jelleg expressis verbis elismerésén kívül egyebet nem lehet a chartába belefoglalni,
amely „az egyetemi autonómia megtestesülése”, és a tanügyminisztérium sem az egyetemnek adott válaszaiban, sem a bíróság előtt nem
mutatott rá olyan törvénytelenségre, amely a jóváhagyás megtaga234
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dását indokolttá tenné. Ezzel a bírói testület gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta a chartából kihagyott rendelkezéseket, amelyek
a magyar tagozat önálló struktúráinak létrehozására vonatkoznak,
és amely hiányt hivatalból meg kellett volna állapítania, akkor is,
ha a szaktárcától nem kapott erre kielégítő választ.13
Hogy a tanügyminisztérium mégis kifogásolta az önálló magyar struktúrák hiányát, abból a 2012. április 3-ai átiratból derül
ki, amelyben közli az egyetemmel: csakis az új kar létrehozásával
kiegészítve fogadhatja el a chartát. Az erre vonatkozó kormányhatározat időközbeni felfüggesztésével azonban az ítélőtábla ezt
a kiegészítést elvetette, és az átiratot úgy értelmezte, hogy a chartát enélkül is érvényesnek találta a szaktárca. Ennek értelmében
megsemmisítette a negatív véleményezést és arra kötelezte a minisztériumot, hogy hagyja jóvá a MOGYE chartáját.
A szaktárca az elsőfokú döntést megfellebezte ugyan, azonban
elmulasztotta kifizetni a bélyegilletéket, ezért a Legfelsőbb Bíróság nem tudta tárgyalni azt.14 A fellebbezési időszak alatt már az
új kormány volt hivatalban, amely eleve az egyetem oldalán állt.

2013: feljelentés a Diszkriminációellenes Tanácshoz
és az ebből fakadó per
A magyar kar végleges elkaszálásával majdnem egyidőben, 2013ban a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) leszögezte, hogy a gyakorlati (klinikai) oktatás során az orvostanhallgatók a pácienssel kizárólag románul kommunikálhatnak. Ez nem csak – a tanügyi törvényben és az alkotmányban
szavatolt – anyanyelvi oktatás jogát sérti, hanem a páciens jogát
13 Hozzátartozik az esethez, hogy a tanügyminisztérium sem válasziratot
nem fogalmazott meg a perkeresetre, se nem képviseltette magát a tárgyalásokon, csupán írásos konklúziókat fogalmazott meg.
14 MOGYE v. Románia Oktatási Minisztériuma, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla
2012. május 11-ei 91. számú ítélete; a (román) Legfelsőbb Bíróság 2013. december 17-ei 7790. számú döntése.
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is az anyanyelven történő tájékoztatáshoz,15 ezért az RMDSZ és
az RMOGYKE feljelentést tett a Diszkriminációellenes Tanácsnál
(ODT), és panaszukat érdemben erre a két jogsértésre alapozták.
A panaszosok továbbá megjegyzik, hogy a MOGYE szenátusa visszautasította a magyar tagozat azon kérését, hogy akkreditálják a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzést, és
hogy a charta nem tartalmazza azokat a kisebbségi rendelkezéseket, amelyek lehetővé tennék az önálló magyar struktúrákba való szerveződést, miközben a vitatott ARACIS-sztenderdre való hivatkozás megjelenik benne (a 46. cikkben).
Szerintük a charta egyrészt figyelmen kívül hagyja, másrészt
sérti a tanügyi törvényt, ezért – az 5. cikk értelmében – az
utóbbi automatikusan felülírja az előbbit. A panaszban azt a
kérelmet fogalmazták meg, hogy az ARACIS-sztenderdet úgy
módosítsák, hogy „a gyakorlati oktatás az elméleti oktatás nyelvén valósuljon meg”.
Ezzel szemben a MOGYE vezetősége kifogásolta a feljelentők eljárásbeli minőségét (érdekeltségét), idejétmúltnak tartotta a beadványt, mondván, hogy már az 1995-ben elfogadott
charta leszögezte a román nyelv kizárólagosságát, és a diszkriminációt azzal cáfolta, hogy a gyakorlatokat eleve vegyes (román és magyar) csoportokban tartják.
Szerintük attól különbözik a MOGYE a másik két multikulturális egyetemtől, hogy az ottani szakokon „a magyar nyelv
használata meghatározott, implicit, előre látható”, miközben az orvosok nem dolgozhatnak kizárólag magyar páciensekkel és
magyar kórházakban. Úgy vélik, a magyar diákok érdekében is
áll, hogy a román diákokkal egyenlő szinten elsajátítsák a román nyelvet, amelyen a rezidensvizsga is zajlik. Azzal is védekeznek, hogy minden új oktatási vonalra külön engedélyt kellene szerezni, és a meglévő magyar tanári testület nem képes
lefedni minden tantárgyat.
15 Ezt a betegek jogairól szóló 46/2003-as számú törvény írja elő a 8. cikkében.
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Továbbá, hivatkoznak a 2005/36 számú európai irányelvre,
amelynek 53. cikke előírja: a páciensek biztonsága érdekében
a tagállamok felhatalmazhatják az illetékes hatóságokat nyelvi ellenőrzések elvégzésére, ezzel biztosítva a tagállam hivatalos nyelvének megfelelő elsajátítását.16 Szerintük Románia
minden kórházában a szakmai tapasztalatot a hivatalos román nyelvet beszélő páciensekkel való interakció útján lehet
megszerezni.
A szenátus viszont határozottan cáfolja, hogy megtiltaná diákjainak, hogy magyarul kommunikáljanak a magyar betegekkel, viszont az adatokat, a diagnózist románul kell felvegyék
az egységes rendszerbe. Különben is, hangsúlyozzák, egy klinikai gyakorlaton a diák nincs közvetlen kapcsolatban a beteggel, rá nem vonatkozik a törvény, hanem a gyakorlatot tartó
orvosra, egyedül az ő dolga a pácienssel kommunikálni. Szerintük nem szabad összekeverni ezt a didaktikai tevékenységgel, amire a román tannyelvet írja elő a sztenderd. A magyar
pácienssel továbbra is beszélhet magyarul a magyar orvos,
ebbe nem szól bele sem a MOGYE, sem az ARACIS. Állítják
mindezt úgy, hogy az általuk is idézett sztenderd bizony feltételezi a diák-páciens közti kommunikációt, és egyértelműen
kötelezi a román nyelv használatát.
A MOGYE érvelését az ARACIS is magáévá tette, és azzal
egészítette ki, hogy szerintük éppen a vitatott rendelkezés által
küszöbölik ki a román páciensek diszkriminációját a leendő
magyar orvosok részéről, illetve a magyar diákok is hátrányos
helyzetbe kerülnének, ha csak magyarul tanulnának, mert a rezidensképzés teljesen románul zajlik.

16 A bepanaszoltak által említett 2005/36. számú irányelvet a CNCD viszont
nem tartotta idevágónak, mert az a külföldről érkező orvosok nyelvtudásának
megkövetelésére vonatkozik, és nem a román állampolgárságú magyarokra.
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AZ ODT döntése
A felek meghallgatását követően az ODT 2013 októberében
megállapította,17 hogy nem is diszkriminálják a magyar hallgatókat azzal, hogy a MOGYE-n kizárólag román nyelven folyik
a gyakorlati oktatás. Habár az ODT sem a panaszos jogalanyiságára, sem a panasz kései beadására vonatkozó kifogást nem
fogadta el, döntésében az egyetemnek adott igazat.
Utalva a MOGYE és a tanügyminisztérium közötti per kimenetelére, a Tanács megállapítja, hogy a charta teljesen törvényes,
nem hiányzik belőle semmi, kellőképpen biztosítja a magyar
tannyelvű oktatást. „Nem derül ki, hogy a magyar vonalon nem
használhatják nyelvüket a diákok, ahogy az sem, hogy a záróvizsgán,
sőt, a vizsgáztatásban és a jegyadásban is a magyar tanároknak döntő
szerepük van”18 – olvasható a döntésben.
Az egyetem által rendelkezésre bocsátott információk alapján
a testület megállapította a magyar tanári gárda deficitjét,19 és a
vegyes csoportok éppen ezt küszöbölik ki, ez teszi indokolttá
a közös (román) nyelvű gyakorlati képzést. Ennek fényében úgy
vélik, az ARACIS-sztenderd semmiben sem sérti a tanügyi törvényt, sem a páciens jogait, hiszen „a beteggel azon a nyelven beszélhetnek, amelyet az a legjobban ért”, jelen esetben a magyarul értő
orvos vagy tolmács közbenjárásával. Ezzel tulajdonképpen elfogadták a MOGYE érvelését, teljesen figyelmen kívül hagyva az
ARACIS-sztenderd szövegezését, amely egyértelműen a román
nyelvet teszi egyedül kötelezővé. Ezt a rendelkezést észszerűnek
tartják, mert „nem csak az állam hivatalos nyelvéről, hanem a többség
nyelvéről van szó”, amelyet minden orvosnak tudnia kell.
17 RMDSZ, RMOGYKE v. MOGYE, az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(ODT) 2013. október 16-ai 618. számú határozata.
18 Ugyanis az egyetem azzal érvelt, hogy az elméleti jegy 60-70%-ban, a gyakorlati pedig körülbelül 30%-ban számít a végső minősítésben.
19 53 tantárgyból 29-et nem képesek lefedni a magyar tanárok, a 2012 –13-ban
meghirdetett 32 állást nem tudták betölteni megfelelő jelöltek.

238

Szilágyi István: A MOGYE magyar tagozatát érintő peres ügyek

AZ ODT szerint tehát szó sincs jogsértésről, csupán „a panaszos olyasmire vágyik, ami a fenti okokból (tanárdeficit, többségében
román anyanyelvű betegek) nem teljesíthető: a teljes körű magyar tan�nyelvű oktatásra”.

Különvélemény az ODT testületében
Igaz, hogy az ODT akkori döntését a testület nem egyöntetűen
fogadta el – hat tagja támogatta, ketten (a magyarok: Asztalos
Csaba, Haller István) ellene szavaztak, és különvéleményt fogalmaztak meg. Asztalos Csaba ODT-elnök akkor az MTI-nek azt
nyilatkozta: kollégái a rektor érvelését fogadták el, aki szerint csak
a román nyelvű gyakorlattal lehet elérni, hogy a magyar tagozat
végzősei megismerjék a román szaknyelvet. Az egyetem rektora
azzal is érvelt, hogy nincsen elég magyar oktató, és az állások
megpályáztatásakor diszkriminatív lenne a magyar nyelvtudás
megkövetelése, ami Asztalos szerint teljesen téves megközelítés.20
A különvéleményben arra a következtetésre jutottak, hogy
közvetett diszkrimináció áll fenn, amely a magyar diákokat
megakadályozza abban, hogy román diáktársaikkal egyenlő
mértékben tanulhassanak anyanyelvükön. A két magyar ODTtag meglátása szerint a román nyelv kizárólagossága megakadályozza azt is, hogy megfelelő létszámú személyzetet alkalmazzanak, hogy biztosítsák ezt az alapvető jogot. A szerzők
szerint a MOGYE szenátusa fenntartja azt az ördögi kört, amit
még a kommunizmusban hoztak létre, mégpedig, hogy a magyar tagozat azért képtelen teljesíteni az önállósághoz vezető
akkreditációs feltételeket, mert a magyar nyelvet eleve kizárják
a gyakorlati oktatásból, és így a magyar tanári személyzet növelése mellett az utánpótlást is ellehetetlenítik.
20 Legfelsőbb bíróság: nem minősül diszkriminációnak… (hírösszefoglaló).
Krónika, 2019. június 6. Letöltés helye: kronikaonline.ro. Letöltés ideje: 2019.
december 16.
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Habár a román szaknyelv elsajátítása egy legitim célja a romániai orvosi képzésnek, ez nem mehet a magyar orvosi képzés kárára, hanem meg kell, hogy férjenek egymás mellett. Ezért
azt javasolták, hogy a magyar gyakorlati órák mellett a román
szaknyelvet külön tanítsák az egyetemen. Nem megfelelő és
nem feltétlenül indokolt tehát a román nyelv kizárólagossága,
csupán ürügy volt arra, hogy az oktatási törvény kisebbségi
rendelkezéseit ne kelljen teljes mértékben betartaniuk – olvasható még a dokumentumban, amellyel egyetértek.

Az ODT döntése elleni per
A Tanács döntését az RMOGYKE megtámadta a Bukaresti Ítélőtáblán, amely megalapozatlanként elutasította a keresetet, ezt
a döntést később a Legfelsőbb Bíróság csak megerősítette. Tették
ezt annak ellenére, hogy az ARACIS jogi képviselője beismerte,
a vitatott sztenderdet nem is hagyta jóvá a tanügyminisztérium
és nem foglalták kormányrendeletbe sem, illetve az 1/2011. számú tanügyi törvény 5. szakasza világosan rögzíti, hogy a vele
ellentétes rendelkezések semmisek. Márpedig a törvény 135. cikkének 4. bekezdése garantálja a teljes körű, anyanyelven zajló
oktatást, akkor a román nyelv kizárólagosságát előíró ARACISszabály eleve hatályon kívülinek minősül. A felperest képviselő
Kincses Előd ügyvéd érveit azonban elvetették.
A felperes szerint alapfokon az ítélőtábla tévesen jegyezte meg
azt is, hogy az orvosin többnyire magyarul zajlik az oktatás, és
ezáltal biztosítva van az anyanyelvű oktatás. A valóságban, érvel
Kincses Előd ügyvéd, éppen a kifogásolt ARACIS-sztenderd miatt
áll fenn az a helyzet, hogy csupán az elméleti oktatás lehet magyarul, ez pedig mindössze 30%-át teszi ki az órák összességének.
A fellebbezésben arra is kitér a sértett fél, hogy az elsőfokú testület a diszkrimináció tárgyában nem vitatta meg külön az ODT
döntését, hanem kész tényként kezelte azt, pedig ütköztetnie
kellett volna a különvéleményben megfogalmazott állásponttal,
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amellyel a felperes teljes mértékben egyetért. Az ARACIS sztenderdje ugyanakkor sérti a 2000/43/EK számú irányelvet, amely
3. cikkének 1. bekezdése a b) pontnál kimondja, hogy megkülönböztetés nélkül biztosítani kell a hozzáférést a gyakorlati képzés
minden formájához, beleértve a szakmai gyakorlatokat.21
A Legfelsőbb Bíróság indoklása szerint az, hogy nem jelent
meg Románia Hivatalos Közlönyében, nincs iktatószáma, és
nem hagyta jóvá kormányhatározat, mind-mind elnézhető formalitás, ami nem befolyásolja az érvényességét, csupán a számonkérhetőségét. Az átláthatóság, a nyilvánosság elvének eleget tett az ARACIS azzal, hogy honlapján elérhetővé tette
döntését, és csakis az érintett egyetemek kifogásolhatták volna,
hogy nem hozták tudomásukra, és így rájuk nézve nincs kötő
ereje a szabálynak – ilyen kifogással azonban nem élt a MOGYE.22
Emlékezzünk csak vissza, amikor a magyar kar létrehozása volt
a tét, akkor a formai hibákkal, az átláthatóság elvével kapcsolatban nem volt ilyen elnéző a bíróság.
Ami a diszkriminációt illeti, a bírák az ODT többségi álláspontjához csatlakoznak: nem értenek egyet azzal, hogy a teljes
körű magyar képzés hiánya alkotmányos jogot sértene, mert
a leendő orvosok Románia kórházaiban fognak dolgozni, többségében román betegekkel – figyelmen kívül hagyva azt az érvelést, hogy egyik kijelentés a másikkal nem áll kizárólagos ös�szefüggésben. Szerintük az önálló magyar tagozat fogalma nem
feltételezi azt sem, hogy minden tantárgyat magyarul kellene
21 Állításuk szerint álláspontjukat az Európa Tanács „emberi jogi és diszkriminációellenes igazgatósága” is megerősítette, de a dokumentumot nem
sikerült beszerezni, így leellenőrizni sem. Vélhetően az utalás a Rasszizmus
és Intolerancia elleni Európai Bizottságra (European Commission against
Racism and Intolerance – ECRI) vonatkozik, amely az Európa Tanács emberi jogi szerve. Az 1994 óta fennálló szervezet célja a fajgyűlölet, a faji alapú
diszkrimináció, az idegengyűlölet, a zsidóellenesség és intolerancia elleni
küzdelem az Európa Tanács országaiban.
22 RMDSZ, RMOGYKE v. ODT, a (román) Legfelsőbb Bíróság 2016. április 19ei 1233 számú döntése.
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leadni, ez a fajta érvelés teljes összhangban áll azzal, amit a magyar kar eltörlésekor alkalmaztak: a román nyelv az egyetlen
hivatalos Romániában, és diszkrimináció csak akkor merülhet
fel, ha az a román fél érdekeit sérti.

2018 –19: A fúzióval kapcsolatos perek
A MOGYE és a Petru Maior Tudományegyetem összeolvadását
az erdélyi magyar közvélemény úgy könyvelte el, mint egy nyilvánvaló törvénytelenséget, ezért perre is ment a magyar tanári
testület.23 Az egyik perben a 2018. április 18-án hozott szenátusi
döntések felfüggesztését, a másikban azok megsemmisítését kérték a Maros megyei törvényszéktől, de mindkettőt elutasították,
első- és másodfokon is. Annyi különbséggel, hogy a felfüggesztési perben a tanárok jogalanyiságát (érdekeltségét) nem firtatták,
és végül megalapozatlanság miatt utasították el, míg a semmisségi keresetet a legitim érdek hiánya miatt vetették el a bírák,
pedig a felperesek ugyanazok voltak.24
A törvényszék a felfüggesztést lényegében azért nem rendelte el,
mert az államkasszának a fúzió okán történő jelentősebb megterhelése nem tekinthető károkozásnak, amely ezt a fajta intézkedést indokolná. Emlékezzünk csak vissza, amikor a magyar kart
23 Az RMDSZ akkori közleménye szerint azért nem tudtak lépni, mert nem
volt perbeli minőségük, a Szövetséget ugyanis nem érintette közvetlenül a
fúzió. Lásd: Gyergyai Csaba, Bíró Blanka: Össztűz az egyetemi egyesülésre
– perre mehetnek a MOGYE és a Petru Maior fúziója miatt. Krónika, 2018.
április 19. Letöltés helye: kronikaonline.ro. Letöltés ideje: 2019. december 16.
Az ARACIS-ügyben felperes RMOGYKE ezúttal az utcai tüntetés formáját
választotta. Lásd: Szucher Ervin: Nem kérnek a jogtiprásból: több százan
tiltakoztak Marosvásárhelyen a MOGYE és a Petru Maior egyesítése ellen.
Krónika, 2018. április 26. Letöltés helye: kronikaonline.ro. Letöltés ideje:
2019. december 16.
24 A megsemmisítési pert először 2019. január 31-én tárgyalták, majd október
29-én végleg elutasították. A felfüggesztési pert még 2018. november 20-án,
majd 2019. február 1-én.
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létrehozó kormányhatározat felfüggesztése volt a tét, ugyanez a
hivatkozási alap perdöntő volt, és befogadták. A romániai joggyakorlatban tehát a magyar kar – elvileg kötelező – létrehozása megkárosítja az államot, az opcionális fúzió viszont nem. A MOGYTTE közlése szerint különben éppen annyival kaptak többet az
államtól, mint amennyi a beolvadása előtt járt a Petru Maior Tudományegyetemnek.
A semmisségi perben nem tudták kellőképpen bizonyítani
a magyar tanárok, hogy személyes és legitim érdekük sérülne a
fúzió által, a bírói testület ugyanis elfogadta az alperes egyetem
érvét: a magyar diákok és tanáraik száma nem csökkent, senkit
sem menesztettek, a tanárok fizetése, a felvételin a keretlétszám is
változatlan maradt. Ez így igaz, de a bírák figyelmen kívül hagyták, hogy a magyar tagozat aránya, és vele együtt az érdekérvényesítő ereje is drasztikusan csökkent a megnőtt egyetem kereteiben – erre később még visszatérünk. A törvényszék szerint különben is megkéstek a pereskedéssel, hiszen a szenátusi határozatok
kifejtették már hatásukat, a két egyetem már megkötötte a szerződést, a tanügyminisztérium elfogadta az új chartát, és kormányhatározattal fogadták el az új intézményt, ahogy a névmódosítást
is, és elindult az új tanév.25
A semmisségi perben felmerült az a kifogás is, hogy az egyetem vezetősége nem tartotta be maradéktalanul az ülés összehívási szabályzatát, ugyanis az összehívástól számított hét nap
egy nappal később, április 19-én telt volna le, a törvényszék
mégis az egyetem ellenérvét fogadta el, miszerint ez csak belsőleg ajánlott, és nem olyan határidő, amit a perrendtartási törvénykönyv előírásainak meg kellene felelnie.
Mindkét pert tehát alapvetően formai okokból dobták vissza,
és egyikben sem tárgyalták azt az érdembeli kifogást, melynek
25 Magyar egyetemi tanárok v. MOGYE (semmisségi per), a Maros megyei törvényszék 2019. január 31-ei 45. számú ítélete; a Marosvásárhelyi Ítélőtábla
2019. október 29-ei döntése.
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értelmében nem volt meg a döntésekhez szükséges kétharmados kvórum, és hogy ez eleve törvénytelenné tesz minden további jogi lépést. A tanárok érvelésükben kifejtették, hogy szerintük fennáll a hivatali visszaélés bűncselekménye, veszélyezteti a diákok státusát és a diplomáik elismerését, illetve ők maguk nem akarnak fizetést kapni egy olyan intézménytől, amely
szerintük illegálisan jött létre. Egyik érvet sem tartotta reálisnak
a törvényszék, utóbbit például csupán esedékes (spekulatív) érdeknek minősítette.26
A felfüggesztési perben a fellebbezést a kvórum hiányára
alapozták a felperes tanárok, azonban az ítélőtábla azért nem tárgyalta ezt érdemben, mert időközben (2019. január 31-én) megszületett az elsőfokú ítélet a semmisségi perben. Mivel a megtámadott
szenátusi határozatokat helyben hagyták, a román perrendtartás
értelmében okafogyottá vált a felfüggesztés.27
A felperesek állítása szerint három szenátusi tagnak nem volt
még szabályosan visszaigazolva a státusa, amikor az április
18-ai döntés a fúzióról megszületett, és nélkülük nem lett volna
meg a kétharmados jelenléti kvórum.28 A törvényszék ebben a
perdöntő pontban is az egyetemnek adott igazat: az új tagok
a puszta megjelenésükkel vállalták a feladatot, nem volt szükség
külön megerősítésre a szenátus részéről, csupán a – hiányzások
miatt – lecserélt tag esetében, ami meg is történt. A törvényszék
szerint az új szenátusi tagok beválasztása szabályosan történt,
és az, hogy a leváltott tag sem emelt kifogást a döntés ellen,
26 Magyar egyetemi tanárok v. MOGYE (felfüggesztési per), a Maros megyei törvényszék 2018. november 20-ai 983. számú ítélete.
27 Magyar egyetemi tanárok v. MOGYE (felfüggesztési per), a Marosvásárhelyi
Ítélőtábla 2019. február 1-ei 92/R számú döntése.
28 Az 59 szenátusi helyből 56 volt betöltve aznap, 2018. április 18-án, ebből
36-an voltak jelen, és további három új tagot javasoltak: két román és egy
magyar személyt (utóbbi hiányzott), az angol tagozat képviselőjét pedig
más személyre cserélték. Így a betöltött helyek száma 58-ra nőtt, amiből
a 39 jelenlévő személy éppen a kétharmadát jelenti.
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gyengíti a felperesek álláspontját. A magyar tanároknak azt is
felrótták a bírák, hogy éppen annak az ülésnek a törvényességét
firtatják, amelyről előre megfontolt módon hiányoztak, tehát az
állítólagos kvórumhiányt éppen ők idézhették elő, ezt pedig
rosszhiszemű, illegitim (sic!) hozzáállásnak tekintik részükről.
Az egyetem vezetősége ezt hasonlóan fogalmazta meg válasziratában: „az, hogy elégedetlenek vagy nem értenek egyet a többség
döntésével még nem egyenlő a legitim érdekkel”.
A marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalmat (CEMO)
az üléssel kapcsolatban közérdekű adatigénylési kérelemmel
az egyetemhez. A kérés megtagadása miatt a CEMO be is perelte az egyemet, ezt elsőfokon elutasították, de másodfokon,
2019 márciusában nyert. Az igazságügyi portálról mindössze
annyit lehet kiolvasni, hogy az egyetemet a következő adatok
közlésére kötelezték: hányan szavaztak a fúzió mellett, az ellen
és hányan tartózkodtak.29 Habár nem érdektelen információkról van szó, láthattuk a fúzió ellen irányult perek kimenetelében, az új helyzeten nem változtat: a bírói döntések jogerőre
emelésével a fúzió is véglegessé vált.
A Romániai Magyar Jogvédő Egyesület már a 2018 áprilisában kiadott sajtóközleményében jelezte, hogy a fúzió megakadályozása nem egy reális célkitűzés, viszont egy vissza nem
térő lehetőség az eddig megtagadott jogok kikényszerítésére
a magyar oktatók és diákok számára. Ezt az új egyetemi charta
elfogadásakor lehetett volna kivívni, azonban a magyar testület
úgy döntött, hogy ettől távol marad, ezzel fejezve ki ellenkezését, de az is igaz, hogy vétójog híján különben is alulmaradtak
volna a szenátusban a román többséggel szemben.30
29 A vélhetően megszerzett (közérdekű) adatokat nem hozta nyilvánosságra a
szervezet, és kutatói igénylésre sem osztotta meg azokat.
30 A Krónika napilap arról tudósított 2019. november 26-án, hogy a magyar
tagozat képviselői belátták a bojkott eredménytelenségét, és úgy döntöttek,
részt vesznek mind a kari tanácsi, mind a szenátusi választásokon, amely
2020 áprilisában zárul.

245

II. fejezet – A Kisebbségi Jogvédő Intézet és partnereinek beszámolói

A fúzió ugyanis nem egy illegális dolog, az egyetemi autonómia elve és a hatályos törvények is lehetőséget adnak rá. A jogi
keretet egyrészt az oktatási törvény, másrészt az egyetemi konzorciumokra vonatkozó törvény biztosítja. Az előbbi értelmében
az állami és magánegyetemek abból a célból igenis egyesülhetnek, hogy növeljék a nemzetközi láthatóságukat, és összpontosítsák erőforrásaikat,31 márpedig Leonard Azamfirei éppen erre
hivatkozva jelentette be az egyesülés szándékát. Mivel az egyesülés a Petru Maior beolvadásával történt, a MOGYE jogi személyisége, alapító törvénye és multikulturális státusa változatlan maradt.32 Attól, hogy maga a fúzió törvényesnek tekinthető,
még nem jelenti azt, hogy minden rendben van az új egyetem
berkeiben.

Megoldatlan problémák 2019-ben
Az egyetemi autonómiát az alkotmány mellett az oktatási törvény is garantálja, de ez korántsem jelenti azt, hogy az egyetem
vezetősége bármit megtehet.33 A 128. szakasz értelmében az autonómiát, avagy az egyetem akaratát a charta (alapszabályzat)
fejezi ki, amelyet a szenátus fogad el, de csakis a hatályos törvények szoros betartásával, különben semmisnek minősül. Ezt
elvileg a tanügyminisztériumnak volna kötelessége felvigyázni,
erre a 121. szakasz általános jelleggel hatalmazza fel, a 128. szakasz 5. bekezdése pedig azzal egészíti ki, hogy csakis a szaktárca pozitív véleményezése után fogadhatja el az egyetemi szenátus a chartáját. Azonban ha eltelik a 30 nap várakozási idő,
akkor hallgatólagosan elfogadottnak minősül. Az új chartát
31 1/2011. számú törvény 194. cikkének 1. bekezdése
32 287/2004. számú törvény 3. cikkének 3. bekezdése
33 A tanügyi törvény 123. cikkének 2. bekezdése szerint az egyetemi autonómia arra ad lehetőséget, hogy az egyetemi közösség szabadon dönthessen
küldetéséről, stratégiájáról, felépítéséről, tevékenységéről, működéséről, erőforrásainak felhasználásáról.
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2018. november 1-én pozitívan véleményezte a minisztérium,
és ezzel hatályba is lépett.34
Akárcsak 2011-ben, az egyetem szenátusa 2019-ben is vis�szaélt az autonómia elvével, ezúttal a tanügyminisztérium cinkosságával, ugyanis az új charta sem tartja be maradéktalanul a
tanügyi törvényt: ugyanazok a kisebbségi rendelkezések hiányoznak belőle, mint korábban:
– Nem hozták létre az önálló magyar struktúrákat az egyetemen belül, pedig azt a tanügyi törvény 135. cikke határozottan előírja a multikulturális egyetemek szintjén.
– A magyar tagozat így nem tud intézményesített részlegekre épülni, amelyek saját működési és választási szabályzattal működhetnének, és maguk dönthetnének az oktatási
programok és a szervezeti felépítésről.
– Ezzel tulajdonképpen megtagadták a magyar tagozat saját
egyetemi autonómiáját, amelynek hiányára a 2019 januárjában kibontakozott vizsgabotrány is rámutatott.35
34 Az RMDSZ hiába szólította fel az akkori tanügyminisztert, Valentin Popát,
hogy ne járuljon hozzá a minisztérium az egyesüléshez. Később az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Ecaterina Andronescu-tól petícióban kérte az önálló tagozat létrehozását, de a tanügyminiszter az egyetemi autonómiával
takarózva nem kívánt beleszólni az ügybe. Pedig azt, hogy a tanügyminisztériumnak lett volna beleszólása, mi se bizonyítja jobban, hogy 2011-ben
megvétózta az akkori egyetemi chartát és nem adta jóváhagyását – igaz, a
perben alulmaradt az egyetemmel szemben.
35 2019 januárjában pedig a vizsgaidőszak kellős közepén új rendszert kértek
számon a magyar tanárokon és diákokon, akik erre tüntetéssel válaszoltak.
Lásd: MOGYE: több száz diák tüntetett a diszkriminatívnak tartott új vizsgarendszer ellen. Krónika, 2019. január 26. Letöltés helye: kronikaonline.
ro. Letöltés ideje: 2019. december 16. A magyar tanárok és magyar politikusok több alkalommal is leültek tárgyalni a román rektorral, de Leonard
Azamfirei csupán annyi engedményt tett számukra, hogy a magyar diákok
jegyeit elfogadta, miközben a tanárok ellen fegyelmi eljárást indított. Lásd:
Elismeri a MOGYE a téli vizsgaidőszakban szerzett jegyeket, de a tanárok
ellen vizsgálat indul. Krónika, 2019. március 21. Letöltés helye: kronikaonline.ro. Letöltés ideje: 2019. december 16.
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Továbbra is fennáll, hogy a magyar orvosis diákok nem részesülhetnek teljes körű anyanyelvi oktatásban, ugyanis a klinikai
gyakorlatokon még mindig a román nyelv a kötelező36 – ezt a
rektori hivatal is megerősítette 2019. november 11-én elküldött
adatigénylésünkre. Történik mindez olyan körülmények között, hogy nem csak a tanügyi törvény 45. cikke, hanem Románia Alkotmánya is biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó
személyek jogát ahhoz, hogy anyanyelvükön tanulhassanak a
közoktatás valamennyi szintjén, típusában és formájában.37

A magyar tagozat helyzete, súlya
és kilátásai 2019 végén
Egy másik, nem elhanyagolható szempont a magyar tagozat
nyilvánvaló visszaszorulása. A jóval megnőtt egyetemi keretben a magyar tanárok és a diákok aránya, így a beleszólása is
jelentősen csökkent, mert a Petru Maior szinte kizárólag román nyelvű személyzettel és diáksággal érkezett, lévén hogy a
képzéseik között sincs olyan, ami magyar nyelven zajlik.
A 2019. november 11-ei adatigénylésünkre az egyetem az
alábbi, megdöbbentő számokat és információkat szolgáltatta:
– Ami a diákok létszámát illeti, 2017. október elsején alapképzésen 5231-ből még 1552 (30%) tanult magyarul, mesterin 398-ból tízen, doktorin pedig senki a 231-ből. Két
évvel később, a fúzió nyomán számuk szinte változatlan
maradt viszont az arányuk jelentősen csökkent: 7400 alapképzősből alig 1478-an (20%), 1030 mesteris közül 21-en

36 Kincses Előd számításai szerint a tananyag mindössze 30 százalékát adják le
magyar nyelven, miközben 70 százalékát románul. Lásd: Kincses 2018 i.m.
37 Az alkotmány 32. cikkének 3. bekezdése így szól: „A nemzeti kisebbségekhez
tartozó személyek joga az anyanyelv tanulásához és az anyanyelven való tanuláshoz
biztosított; e jogok érvényesítésének módját törvénnyel kell meghatározni.”
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tanultak magyarul (2%). A 318 főre duzzadt doktori iskolában senki sem tanulhat magyarul.38
– A fúzió nyomán 322-ről 469-re nőtt a román nyelvű tagozat
tanári létszáma, miközben a 146 fős magyar vonal mindös�sze két személylyel bővült. A vezető tisztségekből a magyar oktatók magukat felfüggesztették a fúzió óta, az adminisztratív személyzet pedig közös a magyar és román
vonalnak, ezért nincs külön magyar személyzet.
Az oktatási törvény különben csak annyit biztosít, hogy legalább
egy dékánhelyettes magyar kell, hogy legyen, ahol a karon magyar tagozat is működik, illetve a multikulturális egyetem szintjén az egyik rektorhelyettes magyar kell, hogy legyen. Kivéve, ha
maga a dékán vagy a rektor eleve magyar, de ez a MOGYE korábbi vezetőségében fel se merült, ráadásul egyetlenegy titkárnő
szolgálta ki a teljes magyar tagozatot, ami akkor az egyetem
majdnem egyharmadát adta. Gyakorlatilag az összes vezető tisztséget, legyen az akadémiai vagy adminisztratív, román személyek töltöttek be, a magyaroknak csak helyettesi állások jutottak.39
A 2019 júniusában tartott tárgyalásokon Leonard Azamfirei
rektor felvetette annak a lehetőségét, hogy egy önálló magyar
főtanszéket létrehozzanak, miközben a magyar tagozat hármat
szeretett volna, így nem született egyezség. 2019. november 26án a Krónika napilap arról tudósított, hogy az egyetemi választásokon egyelőre egyetlen főtanszék élére sem került magyar
tanár. Nagy Előd volt rektorhelyettes azt nyilatkozta, hogy a
38 Az angol nyelvű tagozat változatlanul kb. 10%-át alkotja a diákság összlétszámának, ami 552-ről 777-re nőtt. Itt is tanulhatnak magyar diákok, de erről
adatokat nem közölhet az egyetem, mert etnikai jellegű személyi adatnak
minősül.
39 Kincses Előd adatai szerint a MOGYE-n a rektor, a négyből három rektorhelyettes, mindhárom dékán, a szenátus elnöke, a gazdasági igazgató, az adminisztratív személyzet összes osztályvezetője és a dékáni hivatalokban 15
titkárnő közül 14 román volt. Lásd: Kincses 2018 i.m.
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magyar helyettesét nem is választják, hanem az új rektor választja ki három jelölt közül, valamikor március folyamán. Ezt
követően a dékánokat választják meg, akik a maguk során kijelölik helyetteseiket, majd a megújulási folyamat április 20-án az
egyetem vezetőtanácsának megalakulásával zárul.40
Látván az évek óta változatlan állapotot, a diplomáciai nyomásgyakorláson kívül több opció is felröppent a magyar állam
részéről, amely alternatív megoldást nyújthat: hogy a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem befogadná a magyar orvosi képzést, vagy a MOGYTTE-n belül anyagilag támogatná a
magyar kar létrehozását, vagy akár egy új egyetemet is alapíthatnának az erdélyi magyar orvosi képzésnek, de egyik ötlet
sem jutott a megvalósítás fázisába.41
A teljes körű magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés jövője jogi eszközökkel nem biztosítható – állította a fúzió szentesítését követően Kincses Előd ügyvéd, korábbi peres tapasztalatai
alapján.42 Habár a múlt őt igazolja, egy kiaknázatlan jogorvoslati
lehetőség mintha elkerülte volna a közvélemény figyelmét, ez
pedig nem más, mint az új egyetemi charta megtámadása a közigazgatási bíróságon. Az ítélt dolog hatálya ugyanis csak a régi
chartára vonatkozik, és semmi sem tiltja egy új per elindítását,
amellyel a törvény szavának, az önálló magyar tagozat létrehozásának érvényt lehetne szerezni, illetve – alkotmányossági kifogással – a megtagadott oktatási jogokat, a magyar nyelvű gyakorlati képzést is ki lehetne csikarni az egyetemtől.
40 Szucher Ervin: Megtartanák a vezetőhelyettesi tisztségeket a MOGYTTE
reménykedő magyar oktatói. Krónika, 2019. november 26. Letöltés helye:
kronikaonline.ro. Letöltés ideje: 2019. december 16.
41 Vélhetően azért, mert az RMDSZ fenntartotta, és a magyar kormány is belátta, hogy nem szabad a román állami keretről önként lemondani, hanem a
törvényt, a jogokat be kell tartatni, és addig, amíg a román vezetőséggel
folytatott tárgyalások és az országon belüli jogorvoslat még nem merült ki,
addig nem érdemes külső eszközökhöz folyamodni.
42 Lásd: Kincses 2018 i.m.
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Szilágyi Miklós
KISEBBSÉGI NYELVI JOGOK SZERBIÁBAN
BŰNCSELEKMÉNNYEL FŰSZEREZVE
Kisebbségi nyelvi jogokkal kapcsolatban legsűrűbben akkor
hallunk, ha egy adott településen hivatalos használatban van az
adott kisebbségi nyelv. De mi történik olyan esetben amikor az
nincs hivatalos használatban?
A kisebbségi nyelvi jogok tekintetében sokszor olyan tévhit él
a szerbiai bíróságokon és közigazgatási szerveken belül, hogy
kizárólag ott kell a kisebbség nyelvi jogokat alkalmazni, ahol hivatalos használatban van az adott kisebbségi nyelv (vagy a kisebbséghez tartozó személyek száma miatt egy-egy településen,
vagy azért, mert hagyományosan ott élnek). Éppen ezért a Szerbiában dolgozó jogászoknak sokszor kell e jogokra felhívniuk
a figyelmet, hogy ténylegesen is alkalmazásra kerüljenek.
A jelen írás alapját képező konkrét ügyben a požarevaci Gazdasági Bíróság előtt folyik egy peres eljárás, melyben a felperes
és az egyik tanú magyar nemzetiségű személyek. Fontos továbbá kiemelni, hogy az említett településen nincs hivatalos használatban a magyar nyelv. Az eljárás keretében egy magyar nemzetiségű tanút is ki kellett hallgatni, aki kérte, hogy magyarul
adhasson nyilatkozatot fordító közreműködésével. Erre válaszul
a požarevaci bírónő utasította a szóban forgó tanút, hogy szerbül adjon nyilatkozatot, az elmondása szerint: „Ő már hallotta
a tanút szerbül beszélni”.
A Hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény 16. szakasza alapján:1 „Azokon a területeken, ahol a nemzeti kisebbségek
nyelvei nincsenek hivatalos használatban, az eljárást folytató szervek,
1 Hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény, SZK Hivatalos Közlöny,
48/2018.
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illetve szervezetek a jogaikat és kötelességeiket náluk érvényesítő nemzeti kisebbségek tagjai számára kötelesek biztosítani, hogy az e szervek
és szervezetek előtt folytatott eljárásban a saját nyelvüket és írásukat
használják”. Ennek alapján viszont egyértelmű, hogy olyan esetekben is biztosítani kell a kisebbségi nyelvhasználatot amikor
nincs hivatalos használatban az adott kisebbségi nyelv.
Miután a fentiekről tájékoztatva lett a bírónő, újabb módon
szerette volna megakadályozni az eljárás törvényes folytatását:
elrendelte, hogy a felperes helyezzen letétbe egy adott összeget
fordító alkalmazásának céljából. A Hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló 17. sz. 4. bekezdése alapján: „Az eljárást tolmács
segítségével kell lefolytatni, ha az eljáró hivatalos személy nem ismeri
megfelelő szinten a nemzeti kisebbségi nyelvet.” A következő 5. bekezdés szerint pedig: „A fordítás költségeit az eljáró szerv, illetve szervezet fedezi.” Mindez jól mutatja, hogy a bírónő törvényt
sértett és semmibe vette a kisebbségi nyelvi jogokat.
A történetnek itt azonban nem lett vége, ugyanis a bírónő –
miután annak a lehetőségét is elutasította az ügyvéd, hogy letétbe helyezhető legyen az adott összeg – megbüntette a tanút
(!) amiért az nem volt hajlandó szerbül nyilatkozni. 10.000,00
dinárra szólt a büntetés, ami átszámolva mintegy 26.000 forintot jelent. Ez volt az a pont amikor az ügyvéd kérte a tárgyalás
berekesztését, ami után hamarosan következett a kivételezési
kérelem is.
Mivel a bírónő többszöri kifogás, magyarázat, kérelem, javaslat után sem volt hajlandó belátni tévedéseit és szándékosan
folytatta törvénytelenül az eljárást, a Büntetőtörvénykönyv 129.
szakasza alapján büntető feljelentés lett ellene beadva.2 A nevezett szakasz kimondja ugyanis, hogy ha valaki a törvénnyel ellentétben megsérti a kisebbségi személy nyelvi jogait, pénzbírsággal vagy egy évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.
2 Büntetőtörvénykönyv, SZK Hivatalos Közlöny, 85/2005., 88/2005.- jav.,
107/2005.- jav., 72/2009., 111/2009., 121/2012., 104/2013. és 108/2014.
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Szinte hihetetlen, hogy ez még mindig megtörténhet Szerbiában, és az is, hogy többszöri kifogás ellenére is a bírónő hajthatatlan maradt, és olyan mederbe szerette volna terelni a tárgyalást,
amely nyilvánvalóan törvénysértő volt. Vannak olyan bírók
ugyanis, akik egyáltalán nincsenek tisztában a kisebbségi nyelvhasználati jogokkal (bár ez Vajdaságra csak csekély értelemben
vonatkozik), viszont amennyiben felhívjuk ezekre a jogokra a figyelmüket, akkor nem szokták ezeket figyelmen kívül hagyni,
még kevésbé sárba tiporni az ezzel a jogával élni kívánó személyt.
A büntető feljelentésre válasz nem érkezett (ami egyébként
nem is kötelező a törvény értelmében – ilyenkor ugyanis a nyomozati szakasz folyik, melyet követően akkor szokott értesítést
küldeni az ügyész, ha nem hajlandó lefolytatni az eljárást, vagy
nem szándékozik vádat emelni).
Többszöri sürgetés után a Felsőügyészség értesített arról,
hogy a peres eljárás iratait várják, mivel csak akkor tudnak érdemben foglalkozni az üggyel (természetesen az összes szükséges dokumentum elküldésre került a feljelentéssel együtt, de
érthető volt, hogy az eredeti dokumentumokat is szerették volna látni). További hosszú várakozás után, végre 2019.11.08-án
megszületett a döntés, miszerint az ügyészség elveti a büntetőfeljelentést a következő indokokkal:
„A feljelentett személy cselekedeteiben nem található egyetlen bűncselekménynek minősíthető elem sem”.
Az ügyészség kizárólag a Perrendtartásról szóló törvényre hivatkozott,3 mely kimondja, hogy minden félnek meg kell előlegeznie a költségét azoknak a cselekményeknek melyeket ő idéz elő,
valamint, hogy a bíróságnál letétbe kell helyeznie a költséget azon
cselekmények tekintetében melyeket az eljárás során véghez kell
vinni. Ennek elmulasztása esetén a bíróság elutasítja azon bizonyítékok felvételét melyekre nem lett az adott összeg letétbe helyezve.
3 Törvény a polgári perrendtartásról, SZK Hivatalos Közlöny, 72/2011.,
49/2013 – AB határozat, 74/2013 – AB határozat, 55/2014.

253

II. fejezet – A Kisebbségi Jogvédő Intézet és partnereinek beszámolói

Az előbb említettek értelmében az ügyészség egyáltalán nem
vizsgálta sem az Emberi Jogok Európai Egyezményének, sem
a Szerb Köztársaság Alkotmányának,4 sem a Hivatalos nyelvés íráshasználatról szóló törvénynek a feljelentésben megjelölt
szakaszait.
Véleményük alapján a bírónő nem sértett törvényt, nem hozott törvénytelen aktust. Két bűncselekmény meglétét vizsgálták, az ügyvéd által a feljelentésben megjelölt nyelvi jogok megsértéséről szóló bűncselekményt és a bírónő által elkövetett
törvénysértést a Btk. 360. szakaszával összhangban. Ez utóbbi
kimondja, hogy „ha a bíró, ülnök, ügyész vagy ügyészhelyettes a bírósági eljárásban azzal a szándékkal, hogy másnak hasznot szerezzen
vagy kárt okozzon, törvényellenes döntést hoz, vagy más módon megsérti a törvényt, hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő”. Természetesen ez a második bűncselekmény köszönőviszonyban sincs azzal a bűncselekménnyel amiért feljelentést
tettünk.
Az elutasító döntés után fellebbezés került benyújtásra a Fellebbviteli Ügyészséghez a következőkre hivatkozva:
– Az ügyészség nem vette figyelembe, hogy a polgári perrendtartásra nem csak a polgári perrendtartásról szóló
törvény vonatkozik.
– A SZK Alkotmánya rendelkezik a diszkrimináció tilalmáról, valamint a bírósági eljárások során térítésmentesen
igénybe vehető tolmácsolás jogáról, lehetőséget biztosítva
a kisebbségek képviselőinek arra, hogy az anyanyelvüket
használják az eljárásban, és az eljáró szerv kötelezettségét,
hogy ezt lehetővé tegye.
– Hogy a bírónő 16 órányi (!) fordítás előlegét követelte
a féltől (annak ellenére, hogy valószínűleg egy óránál tovább nem tartott volna a kérdéses fordítás).
4 A Szerb Köztársaság alkotmánya, SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006.

254

Szilágyi Miklós: Kisebbségi nyelvi jogok Szerbiában bűncselekménnyel fűszerezve

– Hogy a Perrendtartásról szóló törvény előírja a fordítás biztosítását.
– Hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye előírja, hogy
tiltott a nyelvi diszkrimináció, s mindez tisztán arra utal,
hogy a bírónő elkövette a BTK 129. szakaszának bűncselekményét – nem engedélyezte, hogy a tanú használja az
anyanyelvét az eljárás során.
A Fellebbviteli Ügyészségnek 15 napon belül kellett volna döntést
hoznia az ügyben, amit azonban azóta sem tett meg. Mindez arra
utal, hogy szándékos időhúzásról van szó, mivel bizonyos idő
után, ha nem indul meg az eljárás, akkor elévül az ügy.
Sajnálatos, hogy tanúi kellett, hogy legyünk annak, hogy
ilyen még mindig megtörténhet Szerbiában. Továbbá annak is,
hogy a bírónő arrogáns viselkedésével ennyi törvénytelenséget
követhet el, de az még sajnálatosabb, ha ez végül válasz nélkül
marad, és az ügyészség a szőnyeg alá söpri az egész esetet. Dolgozunk azon, hogy ez ne történhessen meg, és hogy a bíró is
elnyerje méltó büntetését.
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Takács Kató Katalin
ANYANYELVHASZNÁLAT A ROMÁNIAI
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN
Bevezetés
Minden kétséget kizáróan egy állam igazságszolgáltatási rendszere akkor működik megfelelően, ha az képes a polgárok törvény
által előírt jogainak és kötelességeinek leghatékonyabb védelmére
és betartatására, mindezt bármiféle megkülönböztetés nélkül.
Ezen alapelv gyakorlatba ültetésének helyszíneiként legfőbbképpen az igazságszolgáltatási fórumok szolgálnak, legyen szó polgári vagy akár büntető eljárásról. Ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás igazságosan is működjön, szükség van a jogalanyok megfelelő
kommunikációjára egymás között, ezáltal garantálva, hogy a kifogásolt jogsértésre a legjobb jogorvoslattal lehessen válaszolni.
Következtetésképp felmerül a kérdés, hogy sérülhet-e a tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogunk abban az esetben, ha nyelvi korlátok lépnek fel az igazságszolgáltatási fórumokon zajló eljárásokban?
Romániában Hargita megye lakosságának 85%-a, míg Kovászna megye lakosságának 75%-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek a legutolsó népszámlálási adatok szerint. Ennek következményeként, hiába, hogy az állam nyelve román, a többség
magyar anyanyelvű, a román nyelv mindennapi használatára
pedig nincs különösebb szükség, értelemszerűen pedig nem
mindenki érti és beszéli az állam nyelvét.
Jelen tanulmány a teljesség igénye nélkül az előbbi kérdésre igyekszik választ formálni, kiemelt figyelmet fektetve azon hatályos, nemzetközi és romániai rendelkezésekre, amelyek abban az esetben kerülnek alkalmazásra, amikor az igazságszolgáltatási szervek előtti
eljárásokban nem közös a felek közötti kommunikációs csatorna, az
esetek többségében az egyik fél nem beszéli az eljárások hivatalos
nyelvét, a románt.
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Ezen előírások elsősorban a nemzeti kisebbségekhez tartozó
személyek identitásának megtartását, fejlesztését és kifejezését
célzó állami védő intézkedéseknek minősülnek, figyelembe
véve az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma alapelveket.

1. Az anyanyelvhasználatra vonatkozó szabályok
1.1 Belső jogi rendelkezések
Románia Alkotmánya, a 21. cikkelyben rendelkezik az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférésről és kimondja, hogy
bármely személy az igazságszolgáltatáshoz fordulhat jogainak,
szabadságinak vagy törvényes érdekeinek a megvédéséért és e
jog gyakorlását egyetlen törvény sem korlátozhatja. Mi több, a
feleknek joguk van a méltányos tárgyalásra és a jogviták ésszerű határidőn belül történő megoldására.
A méltányos tárgyalás a mi véleményünk szerint azt is magába foglalja, hogy a fél érti a tárgyalás során elhangzottakat.
Az Alkotmány 128. cikkelyben rendelkezik az anyanyelv és
tolmács használatáról az igazságszolgáltatásban. Először is kimondja, hogy az igazságszolgáltatási eljárást román nyelven
bonyolítják le, azonban a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak joguk van, hogy anyanyelvükön fejezzék ki
magukat a bírói hatóságok előtt, az organikus törvény feltételei
alapján. E jogok gyakorlásának módozatait, ideértve a tolmácsok és fordítások használatát, úgy kell megállapítani, hogy ne
akadályozzák az igazságszolgáltatás megfelelő lebonyolítását
és ne okozzanak többletköltségeket az érintetteknek.
A román nyelvet nem értő vagy nem beszélő idegen állampolgároknak és hontalanoknak jogukban áll tudomást szerezni az
iratcsomóba foglalt összes iratról és munkálatról és a bírói hatóság
előtt tolmács útján beszélni és következtetéseket megfogalmazni;
a bűntető perek esetén e jogot ingyenesen biztosítják.
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A román polgári perrendtartást a 2010. évi 134-es számú törvény szabályozza. A 18. cikkely értelmében az eljárás román nyelven folyik, de a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgároknak jogában áll az anyanyelvükön kifejezni magukat a bírói
hatóságok előtt. A 225. cikkely értelmében, abban az esetben, amikor egyik fél, avagy bármely más eljárásban meghallgatásra kerülő személy nem ismeri a román nyelvet, a bíróságnak hivatalos
fordítót kell alkalmaznia. Ha a felek egyetértenek, a hivatalos fordítást végezheti a bíró, illetve a jegyző is. A 150. cikkely azt is kimondja, hogy abban az esetben, amikor a bizonyító okiratok idegen nyelvűek, ezeket hivatalos fordító általi fordításban is csatolni
kell a beadványhoz. Ha nem elérhető az adott nyelvre szakosodott hivatalos fordító, különleges esetben az illető nyelvet ismerő
akármely személy végezheti a fordítást.
A román büntető perrendtartást a 2010. évi 135. számú törvény
szabályozza. E törvény 12. cikkelyének értelmében a nemzeti kisebbséghez tartozó román állampolgároknak jogukban áll anyanyelvükön kifejezni magukat a bírói hatóságok előtt. A periratokat román nyelven kell összeállítani. Azoknak a feleknek, akik
nem ismerik a nyelvet, amelyen a büntetőeljárás folyik, biztosítják a lehetőséget, hogy fordító útján szerezzenek tudomást az
ügycsomó iratairól, valamint azt a jogot, hogy ugyanígy beszélhessenek és tehessenek indítványokat a bírói hatóság előtt. A 329.
cikkely kimondja, hogy ha a vádlott nemzeti kisebbséghez tartozó román állampolgár, kérheti a vádirat anyanyelvre való fordítását és közlését ezen a nyelven.
A bírósági szervezésről szóló 304/2004-es törvény is rendelkezik a nyelvhasználatról.
A 14. cikk kimondja, hogy az igazságszolgáltatási eljárás román nyelven folyik, azonban a nemzeti kisebbségekhez tartozó
romániai állampolgároknak, a törvény feltételei között, joguk
van anyanyelvüket használni a bírói hatóságok előtt. Abban az
esetben, ha egy vagy több fél kéri, hogy anyanyelvét használhassa, a bíróságnak ingyenesen hiteles fordítót vagy tolmácsot
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kell biztosítania számukra. Amennyiben az összes fél kéri, hogy
az anyanyelvét használhassa, vagy beleegyezik ebbe, a bírói hatóságoknak biztosítaniuk kell e jog gyakorlását, valamint a megfelelő igazságszolgáltatást az ellentmondásosság, szóbeliség és
nyilvánosság elvének betartásával. A kérelmeket és periratokat
kizárólag román nyelven lehet megszerkeszteni. A felek által
anyanyelven folytatott diskurzust rögzítik, és román nyelven
jegyzik fel. Az érdekeltek által a fordításra és ezek feljegyzésére
vonatkozó ellenvetéseket a bírói hatóságok oldják meg az illető
üggyel kapcsolatos viták lezárásáig, és erről megjegyzést tesznek az ülés határozatában.
1.2. Uniós jogi szabályok
Az EU Alapjogi Chartája a 47. cikkben szabályozza a hatékony
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Kimondja,
hogy mindenkinek, akinek az unió joga által biztosított jogait és
szabadságait megsértették, joga van a bíróság előtti hatékony
jogorvoslathoz. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által megfelelően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja.
Mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem
és képviselet igénybevételéhez.
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának
a 9. cikke kimondja, hogy az olyan igazságszolgáltatási kerületekben, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedések megtételét indokolja, a
felek e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelően – és azzal
a feltétellel, hogy a jelen bekezdés által nyújtott lehetőségek kihasználását nem minősíti a bíró az igazságszolgáltatás rendes
ügymenetét akadályozónak – vállalják, hogy
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Büntetőeljárásokban:
– biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok az egyik
fél kérelmére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy
– garantálják a vádlott jogát, hogy saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja, és/vagy
– biztosítják, hogy az indítványok, az írásos és szóbeli bizonyítékok ne minősülhessenek pusztán azon az alapon elfogadhatatlanoknak, hogy regionális vagy kisebbségi nyelven készültek, és/vagy
– az igazságszolgáltatási eljáráshoz kapcsolódó okmányokat
kérelemre a regionális vagy kisebbségi nyelveken is kiállítják,
ha szükséges, tolmácsok és fordítások igénybevételével úgy,
hogy az ne jelentsen az érdekelteknek külön költséget;
Polgári eljárásokban:
– biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok az egyik
fél kérésére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy
– megengedik, hogy amennyiben egy peres félnek személyesen kell megjelennie a bíróság előtt, úgy ott saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja anélkül, hogy az
számára külön költséget jelentsen, és/vagy
– megengedik a regionális vagy kisebbségi nyelven készült
dokumentumok és bizonyítékok benyújtását, ha szükséges tolmácsok és fordítások segítségével;
A közigazgatási ügyekben illetékes igazságszolgáltatási szervek előtti
eljárásokban:
– biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási szervek az egyik
fél kérésére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy
– megengedik, hogy amennyiben egy peres félnek személyesen kell megjelennie az igazságszolgáltatási szerv előtt, úgy
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ott saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja anélkül,
hogy az számára külön költséget jelentene, és/vagy
– megengedik regionális vagy kisebbségi nyelveken készült
dokumentumok és bizonyítékok benyújtását, ha szükséges, tolmácsok és fordítások segítségével;
– intézkednek, hogy a fentiek végrehajtása, valamint a tolmácsok és fordítások esetleges alkalmazása az érdekeltek
számára ne jelentsen többletköltséget;
A felek a következőket vállalják:
– nem minősítik érvénytelennek az államban készült jogi
okmányokat pusztán azon az alapon, hogy egy regionális
vagy kisebbségi nyelven íródtak; vagy
– nem minősítik a felek között érvénytelennek az országban
készült jogi okmányokat pusztán azon az alapon, hogy egy
regionális vagy kisebbségi nyelven készültek, és biztosítják,
hogy azok az érdekelt, de e nyelvet nem beszélő harmadik
féllel szemben is felhívhatók legyenek, azzal a feltétellel,
hogy az okmány tartalmát az azt felhívni kívánó(k) velük
megismerteti(k).
A felek vállalják, hogy kisebbségi vagy regionális nyelveken hozzáférhetővé teszik a legfontosabb állami törvényszövegeket, valamint azokat, amelyek különösen érintik e nyelvek használóit,
feltéve, hogy e szövegek másként nem hozzáférhetők.
A felsorolt rendelkezések értelmében ideális esetben az igazságszolgáltatás problémamentes működését az sem tudná megzavarni,
ha a felek nem tudnak ugyanazon a nyelven kommunikálni, hiszen
a törvény kitér arra, hogy a bíróságok előtt anyanyelvünkön is kifejezhetjük magunkat, sőt a törvény által biztosítva van többletköltségmentesen a fordító, tolmács igénylése, ezáltal azok, akik nem
beszélik az eljárások hivatalos nyelvét, nem kerülhetnek hátrányos
helyzetbe, ugyanúgy hatékony jogorvoslatban részesülhetnek.
Érdemes azonban azt is megvizsgálni, hogy mit mutat a gyakorlat.
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2. A magyar nyelv használata a román igazságszolgáltatásban – kérdőív kiértékelése
2. 1. Általános kérdőív
Az általános kérdőív a romániai igazságszolgáltatás nyelvhasználati szokásait mérte fel és azok tölthették ki, akik Romániában élő,
magyar anyanyelvű személyek és legalább egyszer részt vettek peres félként egy bírósági tárgyaláson.
A kérdőívet 136 Romániában élő, magyar anyanyelvet beszélő személy töltötte ki. A kérdőívből nem derül ki pontosan a válaszadók
pontos földrajzi helyzete, életkoruk és foglalkozásuk. Amire koncentráltunk, hogy mi az általános tapasztalatuk a román bíróságokon.
A következő kérdésekre az alábbi válaszok érkeztek, számszerűsítve (a válaszlehetőségek mellett zárójelben, dőlten szedett számok
azt jelölik, hogy hány személy választotta ezt a válaszlehetőséget,
ezek egymáshoz viszonyított százalékos aránya pedig a kördiagramban van feltüntetve):
a) Romániában élő magyar anyanyelvűként mennyire jó
a román nyelvtudása?
1%

1%

Egyáltalán nem értek és
nem is beszélek románul. (2)

6%

Minimálisan értek,
de nem beszélek románul. (8)

7%

Minimálisan értek és beszélek
románul. (10)

30%
19%

Középszinten értek
és beszélek románul. (27)
Haladó szinten értek
és beszélek románul. (50)
Anyanyelvi szinten értek
és beszélek románul. (41)

36%

Nem válaszolt. (1)
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Figyelembe kell vegyük a válaszok elemzésénél, hogy a kérdőíveket elektronikusan osztottuk meg és így is lehetett kitölteni őket,
így valószínűsíthető, hogy akiket elért, azok tájékozottabbak, magasabb végzettségűek. Az a véleményünk, hogy reálisan többen
vannak azok, akik az első három kategóriába tartoznak és nem
beszélik haladó szinten a román nyelvet.
b) Általánosságban mit tapasztalt, amikor peres félként vett
részt egy bírósági tárgyaláson?
9%
7%

A bíró és a felek románul beszélnek,
mindenki jól érti és beszéli a román
nyelvet. (25)

19%

A bíró románul beszél, a feleknek/
egyik félnek hivatásos fordító
segített. (25)

14%
19%

32%

A bíró románul beszélt, a feleknek/
egyik félnek valaki más segített a
fordításban (pl. ügyvéd, bírósági
jegyző, más személy). (43)
A bíró románul beszélt, a feleknek/
egyik félnek nem segített senki a
fordításban, pedig szüksége lett
volna rá. (19)
A bíró, mikor látta, hogy a felek/
egyik fél nem beszéli jól a román
nyelvet, magyarul beszélt vele,
majd románra fordította, hogy
az jegyzőkönyvbe kerüljön. (10)
Nem válaszolt vagy nem vett részt
ilyen tárgyaláson. (12)

A magyar anyanyelvet beszélő kisebbség szempontjából nem ideálisak a fenti válaszok, hiszen sok olyan esettel találkozunk, amikor
a felek/egyik fél nem ért és/vagy nem beszél jól románul és az
ilyen személy úgy tudna a legteljesebben élni a jogaival, ha hivatásos fordító segítene neki vagy valaki, aki ugyanolyan szintű szakértelmet biztosít.
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Ehhez viszonyítva sokszor fordul elő olyan eset, amikor a bíró figyelmen kívül hagyja, hogy valamelyik fél nem érti a tárgyalás nyelvét, esetleg megkér valakit, aki a teremben van, hogy segítsen a fordításban. Ebben a második esetben a fordításnak nem minden esetben
van olyan minősége, mintha hivatásos fordítóra lenne bízva a feladat.
Arról is említést érdemes tenni, hogy ha a bíró magyar anyanyelvű vagy tud magyarul beszélni és közvetlen a féllel beszélget, nem
az őt képviselő ügyvéddel, akkor a társalgás átvált magyarra, majd
a bíró románra fordítva diktálja a jegyzőkönyvbe az elhangzottakat.
c) V
 olt ön tanúja olyan esetnek, hogy valaki fordítót igényelt,
de a bíró felkért valaki mást a tárgyalóteremből (ügyvédet,
jegyzőt, más személyt) vagy ő maga fordított?
3%

Igen. (38)
Nem. (94)
Nem válaszolt. (4)
28%

69%

Amint az előző kérdésnél is említettük, sokszor fordul elő olyan
eset, amikor a bíró megkér valakit, aki a tárgyalóteremben van,
hogy segítsen a fordításban. Azért nem tartjuk teljes mértékben
elfogadhatónak ezt a megoldást, mert nem lehet ellenőrizni a
fordítás minőségét. Olyan esetnek is voltunk tanúi, amikor a
bíró a jegyzőt kérte meg, hogy segítsen a fordításban, miközben
utóbbi a jegyzőkönyvet vezette és a fél válaszait jegyezte fel, tehát megosztott volt a figyelme.
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d) 1 -től 5-ös skálán, ahol az 1 az egyáltalán nem és a 5 a
teljes mértékben, ön mennyire van tisztában a bírósági
anyanyelvhasználatra vonatkozó törvényekkel?
2%

1 (36)
2 (27)
3 (24)

16%

4 (25)

26%

5 (22)
Nem válaszolt. (2)

18%
20%
18%

e) T
 udta, hogy mind a büntetőjogi, mind a polgári jogi ügyekben
joga van tolmácsot igényelni, ha nem érti a román nyelvet?
1%

Igen. (97)
Nem. (38)
Nem válaszolt. (1)

28%

Igen 97
Nem 38

71%
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Amit a felmérés kezdetén is sejtettünk, beigazolódott: sok esetben a peres fél sem tudja, hogy pontosan mihez lenne joga és
mihez nem. Ezen szeretnénk változtatni, tájékoztató kampányok során bemutatni egy-egy kisebbségi nyelvhasználattal
kapcsolatos perrendtartási szabályt, hogy minél többen megismerjék ezeket a szabályozásokat és amikor még hasonló helyzetbe kerülnek, magabiztosan tudják igényelni azt, amihez a
törvény jogot ad.
f) Lemondana-e a tolmácshoz való jogáról abban az esetben,
ha emiatt a tárgyalást elnapolnák?
1%
2%

Igen (35)

2%

Nem (94)
Anyanyelvi szinten beszél
románul, így nem releváns. (2)

26%

A tárgyalás tárgyától függ. (2)
Nem válaszolt. (3)

69%
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g) Elfogadná-e, hogy hivatalos fordító helyett más végezné
a fordítást (a bíró, egy másik ügyvéd, a bírósági jegyző,
az ügyész stb.)?
1%

Igen (36)
Nem (35)
Nincs szükségem
fordítóra. (2)

26%

Attól függ, hogy ki végzi
a fordítást. (62)

46%

Nem válaszolt. (1)

26%

1%

Sok esetben a nyelvi dolgok betartásánál fontosabb az ügy gyors
lejárása. Fordító hiányában az ügyet elnapolnák és ez sok esetben
sem a fél, sem az igazságszolgáltatás érdekét nem szolgálja, főleg
olyankor, amikor a legrövidebb időn belül szükség lenne a határozat kihirdetésére. Ekkor a bíró, a fél engedélyével, megkér valakit a teremben, hogy fordítson vagy ő maga fordít. Amint azt fentebb is említettük, nem biztos, hogy ez a fordítás ugyanolyan
minőségű, mint az, amit egy hivatásos fordító végez.
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h) Abban az esetben, ha nagyon jól beszéli és érti a román
nyelvet, döntene-e mégis amellett, hogy tolmácsot kér?
1%

Igen. (55)
Nem. (80)
Nem válaszolt. (4)
40%

59%

Stratégiai szempontból néha az előnyünkre szolgál, hogy kérhetünk
fordítót, még akkor is, ha értjük valamennyire az elhangzottakat.
2.2. Kérdőív szakembereknek
A szakembereknek szóló kérdőívet az igazságszolgáltatásban
tevékenykedőknek készítettük, például a következő szakmáknak: bíró, ügyész, ügyvéd, bírósági/ügyészségi jegyző, jogtanácsos, fordító, rendőr, bírósági, rendőrségi vagy ügyészségi
alkalmazott, más, igazságszolgáltatásban dolgozó szakember.
A kérdőívet 97 szakember töltötte ki, többségében ügyvédek,
hiszen őket tudtuk a legkönnyebben megszólítani.
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A következő kérdésekre az alábbi válaszokat kaptuk:
a) Mi az Ön foglalkozása?
2%

1%

1%

2%

Ügyvéd (69)
Bírósági /ügyészségi jegyző
(1)

5%

5%

Jogtanácsos (11)
Fordító (5)

12%

Más, igazságszolgáltatásban
dolgozó szakember (2)

1%

Joghallgató (2)
71%

Könyvelő (1)
Fényképész (1)
Nem válaszolt (5)

b) 1 -től 5-ös skálán, ahol az 1 az egyáltalán nem és az 5
a teljes mértékben, ön szerint a Romániában élő magyar
anyanyelvű személyek mennyire tudnak boldogulni
az igazságszolgáltatás előtt, ügyvéd/fordító nélkül?
3%

1%

Egyáltalán nem 1 (15)

1%

2 (46)

16%

3 (31)
4 (3)
Teljes mértékben 5 (1)

32%

Nem válaszolt. (1)

47%
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Az egyik legfontosabb kérdés, amit a kérdőív tartalmazott. Elszomorító a szakemberek véleménye, ha megnézzük, hogy a legmagasabb a 2-es fokozat, amit úgy fordítanánk, hogy a Romániában
élő magyar anyanyelvű személyek minimálisan, alighogy tudnak boldogulni az igazságszolgáltatás előtt, ügyvéd/fordító nélkül. Ez az a tendencia, amin változtatni kellene. A javaslataink
során említünk két olyan verziót, ami segíthet megváltoztatni a
fenti negatív eredményeket.
c) Á
 ltalánosságban melyik esetet tapasztalja azokon
a bírósági tárgyalásokon, amelyeken magyar anyanyelvű
felek vesznek részt? Kérjük, válassza a leggyakoribbat!
1%
12%

A bíró és a felek románul beszélnek,
mindenki jól érti és beszéli
a román nyelvet. (15)

16%

15%

16%

A bíró románul beszél, a feleknek/
egyik félnek hivatásos
fordító segít. (15)
A bíró románul beszél, a feleknek/
egyik félnek valaki más segít a
fordításban (pl. ügyvéd, bírósági
jegyző, más személy). (39)
A bíró románul beszél, a feleknek
nem segít senki a fordításban,
pedig szükségük lenne rá. (15)

40%

A bíró, mikor látja, hogy a felek/
egyik fél nem beszéli jól a román
nyelvet, magyarul beszél vele,
majd románra fordította, hogy
az jegyzőkönyvbe kerüljön. (12)
Nem válaszolt. (1)
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A válaszból kiderül, hogy nem olyan rossz a helyzet, ahogy sokszor gondolnánk. A fél/felek sok esetben értik az elhangzottakat
vagy, ha nem, akkor valaki segíti őket a fordítással, a bíró maga,
egy ügyvéd, a bírósági jegyző vagy valaki más a teremből.
Két dolog aggaszt minket:
– A hivatásos fordító helyett valaki más végzi a fordítást,
emiatt nem biztos, hogy ugyanaz a minőség.
– Vannak olyan esetek, amikor a félnek senki sem fordít, pedig szüksége lenne rá. Ezt súlyosnak ítéljük meg.
d) V
 olt ön tanúja olyan esetnek, hogy egyik fél fordítót
igényelt, de a bíró felkért valaki mást a tárgyalóteremből
(ügyvédet, jegyzőt, más személyt) vagy ő maga fordított?
2%

Igen (49)
Nem (46)
Nem válaszolt. (2)

47%

51%
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e) Elfogadhatónak tartja-e, hogy hivatalos fordító helyett
más végezze a fordítást (a bíró, egy másik ügyvéd,
e bírósági jegyző, az ügyész stb.)?
1%

Igen (30)

1%

Nem (28)
Attól függ, hogy ki végzi
a fordítást (37)
31%

Bűnügyi perben nem, polgári
perben esetleg. (1)

38%

Nem válaszolt. (1)

29%

3. Egyedi esetek
Mind az általános kérdőívben, mind a szakembereknek szólóban
feltettük azt a kérdést, hogy volt-e már olyan eset, amikor valaki
szeretett volna élni nyelvi jogával az igazságszolgáltatás előtt
(ügyészség, bíróság), de megtagadták tőle. Többségében nemleges
válaszokat kaptunk, de pár negatív példával is találkoztunk.
Ezekből közlünk egy párat, a teljesség igénye nélkül.
3.1 Részletek az általános kérdőívekből
„a márc. 10.-i székely szabadság napján való szervezői munkám
miatt megbírságoltak és beidéztek. A bíró, miután tolmácsot
kértem, ezt megtagadta, és azt mondta, hogy majd a magyar
nyelvű ügyvédem fordít, avagy a későbbiekben felvilágosít a
történtekről.”
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„nem is közlik, hogy vannak ilyen jogaik a magyar anyanyelvű
embereknek.”
„… sofőrvizsgán a rendőr nem beszél magyarul, vagy igazoltatás esetén se szólalt meg magyarul rendőr.”
„a bíró nem engedte elmondjam a véleményem.”
„… csakis románul tudtam volna érvényesülni.”
„elég kellemes és intelligens személy vagyok, gondolom ezért nem
tagadta meg eddig senki hogy éljek ezen jogaimmal. Véleményem
az, hogy amilyen hangnemben kérdezünk olyan hangnemben kapunk választ, légyen az román vagy magyar nyelven.”
„folyamatosan azon van a bíró, hogy senki ne igényeljen tolmácsot.”
„… sok évig jogászként dolgozva is inkább az volt a benyomásom, hogy a románul egyáltalán vagy kevésbé beszélő feleket
inkább segítették mint akadályozták.”
„… mivel nem volt hivatalos fordító ezért elnapolták volna az
ügyet, így a meglévő nyelvtudásommal kellett beszélnem románul a bíróság előtt.”
„a hivatalos szervek, amennyiben nem értettek magyarul, felajánlották a tolmács használatát.”
„elmondtak, hogy köteles vagyok tudni románul.”
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3.2 Részletek a szakembereknek szóló kérdőívből
„… a fordítás nem tükrözte azt, amit a fél mondott s ez annak
volt köszönhető, hogy a fordító nem ismerte a jogi nyelvet és
alapfogalmakat. Tehát, ha hivatásos fordító fordít, az legyen az
jogi végzettségű és nem pl. Tanár vagy mérnök.”
„egyik tanú sem beszélt románul. A bíró nem is gondolt arra,
hogy szükséges a fordító, a feladatot a jegyzőre bízta, azonban
az nem tudta a legmegfelelőbb munkát végezni, mivel közben
jegyzetelnie is kellett a válaszokat.”
„börtönbüntetés felfüggesztésének visszavonása. A fél tolmácsot kér, viszont a bíró visszautasítva, mondván, hogy az alapfokú perben tapasztalta, hogy tud beszélni románul. Véleményem szerint észszerűen döntött a bíró.”
„arra hivatkozva, hogy a román nyelv az egyetlen hivatalos
nyelv Romániában, több olyan eset fordult már elő, hogy az
ügyész, bíró, de főleg kihallgatást végző rendőr nemcsak megtagadta az anyanyelvi jog használatát, hanem megengedhetetlen
hangnemben ki is oktatta az illető személyt. A valós megoldás
az alkotmány 13. Paragrafusának megfelelő módosítása lenne.”
„… a hivatalos fordító kritikán aluli munkát végzett. Sok esetben a hivatalos fordító által fordított szöveget én magam sem
értettem meg, nem az egyszerű peres fél, vagy tanú.”
„polgári ügyekben előfordul, hogy a bíró rámordul az illető személyre, hogy akkor hozzon fordítót magának és fizesse. Vagy
pedig, ha két tanú közül csak az egyik ismeri a román nyelvet,
akkor csak egy tanú kihallgatását fogadja el éspedig azt, amelyik tud románul. Annak ellenére, hogy esetleg a másik tanú
több információval tudna szolgálni az ügy kimenetelét illetően.”
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„a románt nem beszélő egyén elmondja magyarul az álláspontját, a
rendőr (a bíróságon nem fordul elő) ír egy nyilatkozatot románul,
amiben azt állítja, hogy az van leírva, amit az ember mondott, anélkül, hogy visszafordítaná, aztán kisül, hogy a leírt nyilatkozat és az
elmondottak közt óriási különbség van, amit már nem tudsz utána
bizonyítani, mert ugye már aláírtad, mint a te nyilatkozatod.”
„a tanú magyarázkodott románul, hogy nem tudja kifejezni megfelelően magát, a bíró meg rászolt, hogy nem a román nyelvtudásával van baj, hanem hogy nem tudja mit mondjon/hazudjon.”
„… ha valaki nyíltan kifejezi azon igényét, hogy anyanyelven
beszéljen, mindig találnak megoldást, illetve félmegoldást. (volt
ügyészként magam is fordítottam bírósági tárgyalásokon).”
„… szerintem sokaknak arról sincs tudomása, hogy melyek a
konkrét nyelvi jogai. Olyan esettel viszont találkoztam, hogy
megrovásban részesítettek hivatalos szervek olyan személyt, akinek nem volt kifogástalan az állam hivatalos nyelvének ismerete.”
„olyan esetben voltam tanúja a bíróságon, amikor egy öreg néni
nem értett románul, de valaki segített neki a teremben. Fordították neki, hogy mit mond a bíró. Ez véletlen volt, mert éppen valaki segítőkész volt, de nem minden esetben segítenek. Szükség van
minden tárgyaláson egy fordítóra, aki ott van és segít, ha kell.”
„volt olyan eset a kézdivásárhelyi bíróságon, hogy a román
anyanyelvű bíró a magyar ügyfélnek nem engedte, hogy beszéljen magyarul a tárgyalóteremben, holott erre törvény van,
hiszen városunkban 90% a magyar anyanyelvűek aránya.”
„nem tartom megfelelőnek azt a hivatásos fordítót, aki nem ismeri
a jogi nyelvet es enyhén szólva torzítva fordít. Ilyenkor az ügyvéd
-akinek az anyanyelve magyar – tiltakozik a fordítás minősége el276
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len, hiszen változik a tényállás - és ilyenkor élénk vita alakul ki a
teremben és a megoldás a bíró magatartásától függ. Én úgy érzem,
hogy eleve hátrányban van az a fél, aki nem beszél románul.”
„tárgyaláson a bíró megkérdezte a két kiskorú vádlottat, hogy
tudnak-e románul, ők azt felelték, hogy persze, tudnak, de ezután csak bólogattak, nagyon minimálisan tudtak csak egy igent,
nemet, nem vagyok bűnöst és bánom a tettem alap mondatokat
elmondani, ami érezhetően előre az ügyvéd elmondott nekik.
Én azt is tapasztaltam, hogy vagy dacból, vagy a szégyen miatt
sem igényelnek fordítót. Legalábbis ebben a kimondott esetben.
(Kézdivásárhely, kisösszegű betöréses lopás).”
„tanúként idézték be egy könyvelőt a sepsiszentgyörgyi megyei
rendőrségre, ahol ő kért fordítót, amire a nyomozó rendőr azt állította, hogy a megyében nincsenek hivatalos fordítók (2019.08).”
„csíkszeredai bíróság, magyar bíró, magyar felek. A bíró románul kezdte meg a tárgyalást, megkérdezte a feleket, hogy értik-e, amit mond, az egyik igen, a másik nem, ezért átváltott,
magyarra és magyarul folytatta le a tárgyalást, nem kért fordítót, nem is kérdezte a feleket. A jegyzőnek románul diktált.”
„hivatalos tolmács fordít Sepsiszentgyörgyön, minden ügyben,
ahol van magyar fél van megbízása és ugyanúgy ül a teremben,
mint az ügyvédek és várja, hogy mikor jönnek az ügyek.”
„Bánffyhunyad, polgári ügy. A tanú azt mondja, hogy ő nem ért
románul, szeretne fordítót. A bíró: és hozott magával egy fordítót, ha tudta, hogy nem ért románul? A tanú: nem. Bíró: na jó,
akkor mindenki beszéljen hangosabban és csak lassan.”
„fordít az ügyvéd, fordít a csendőr, a jegyző, bárki a teremből,
aki egyáltalán ért magyarul.”
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„Bánffyhunyad, a felek kihallgatása. Kérdés: maga elfogadta az örökséget? Semmi válasz, csak nagyon csodálkozó szemek, megszeppent
arc. A bíró ismét megkérdi: elfogadta vagy sem? A fél: engem nem
kérdezett senki. Örökösödési per, kulcsfontosságú kérdés.”
„büntetőperben, lehallgatások fordítása – a hivatalos fordító
rosszul fordít az ügy szempontjából releváns szövegrészeket.
Mit csinálsz ilyenkor? Hívsz egy másik fordítót? Kérsz egy
szakértői véleményezést a fordításra?”

4. Konklúziók, javaslatok
Az igazságszolgáltatásban kimondottan fontos a nyelvi jogok
betartása, hiszen a felek nem megfelelő nyelvtudása ahhoz vezethet, hogy nem tudnak megfelelően élni jogaikkal. Amint az
kiderült a felmérésből, a jelenlegi helyzeten lehetne még javítani,
még akkor is, ha az esetek többségében nem történik jogsértés.
A következő javaslatokat fogalmaztuk meg:
a) Ha a felet nem képviseli ügyvéd/jogtanácsos, vagy a tanú
nem ért és/vagy nem beszél jól románul, a bíró első kérdése
az kellene legyen, hogy igényel-e fordítót.
b) A fordító jelenléte akkor nem járna a per elnapolásával, ha a
felek a fordítást már idejében kérvényeznék (például az első
beadványban, a válasziratban stb.).
c) Nem tartjuk jó megoldásnak, hogy a fordító igénylésének elfogadása helyett a bíró inkább kinevezzen valakit a teremből,
aki fordítson, hiszen a fordítás minősége nem biztos, hogy
ugyanolyan jó minőségű.
d) Elfogadhatónak tartjuk azt, hogy a bíró magyarul beszéljen
a felekkel és maga fordítsa románra az elhangzottakat, hogy
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azok jegyzőkönyvbe kerüljenek. Ehhez szükséges a magyar
nyelvű bírók, ügyészek, jegyzők jelenléte azokon a bíróságokon, ahol nagyarányú a nyelvi kisebbség.
e) Az olyan településeken, ahol magas a magyar anyanyelvet
beszélő felek aránya, szükséges lenne az állandó fordítói
jelenlét. Erre pozitív példa Sepsiszentgyörgy, ahol a büntető-ügyekben hivatalos fordító van jelen és felajánlja a fordítást.
Tudomásunk szerint nem ilyen jó a helyzet más Székelyföldi
városokban, ahol nincsen fordító, viszont szinte teljes mértékben magyar anyanyelvű felek vannak jelen a tárgyalásokon.
f) Szükséges lenne a hivatalos fordító megfelelő bérezése, hiszen arra panaszkodnak, hogy minimálisan fizeti az állam a
szolgáltatásaikat. Erre egy megoldás lenne, hogy a civil szervezetek bízzanak meg fordítókat, akik egy-egy településen
ellátnák ezeket a feladatokat.
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Trokár Géza
ÁLLAMPOLGÁRSÁG, SZURKOLÓK
ÉS NÉPSZAVAZÁS - BESZÁMOLÓ
A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 2019-ES
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Fórum Intézet és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett
működő Jogsegély a 2019-es év során is több olyan ügyben volt
aktív, mely érintette mind a kisebbségi vonzatú problémákat,
mind az általános jogi szabályozatlanság témakörét. Több esetben konkrét jogsértések tekintetében is eljártunk. Az alábbiakban a legfontosabb tevékenységi körökről és ügyekről szeretnénk összefoglalót nyújtani az érdeklődőknek.

Pallér Péter állampolgársági ügye
2018. november 10-én helyi önkormányzati választásokat tartottak Szlovákiában. Pallér Péter, felvidéki pedagógus hiába
ment el szavazni, nem élhetett választójogával. Ugyanis a szavazóhelyiségben tudomást szerzett arról a fontos tényről, hogy
nem szerepel a választásokra jogosultak jegyzékében, mivel
2018. április 4-ei dátummal megszüntették szlovák állampolgárságát, s ennek következtében a lakossági nyilvántartásból is
törölték. Mivel erről semmiféle értesítést nem kapott, nem is
mérlegelhette, hogy a hatályos törvények értelmében uniós polgárként bejelenti-e szlovákiai tartózkodását és magyar állampolgárként adja le szavazatát. A meghiúsult választójog okait
a telefonon megszerzett információk alapján az érintett kérésére a helyi választási bizottság egy rövid jegyzőkönyvbe foglalta.
Bár Pallér Péter soha nem titkolta különösebben, hogy felvette
a magyar állampolgárságot, a kettős állampolgárságot tiltó
40/1993 sz. szlovák állampolgársági törvény 250/2010 sz. alatt
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megjelent módosítását kezdettől fogva alkotmányellenesnek
tartotta, ezért nem teljesítette annak 9 (19). §-a szerinti bejelentési kötelezettségét, miután megszerezte magyar állampolgárságát. Nem akart ugyanis ilyen módon önként lemondani a jogi
védekezés lehetőségeiről. Arra azonban nem számított, hogy
a szlovák hatóságok a tudta nélkül fogják bejegyezni szlovák állampolgárságának elvesztését. Mivel 2014-ben aktívan részt vett
a Jobbik felvidéki kampányában, akkoriban számított rá, hogy
napirendre kerül az állampolgársági ügye, most viszont váratlanul érte. A törvénytelen eljárás előzményeként 2018 júniusában
és júliusában a belügyminisztérium kétszer felszólította őt, hogy
mutassa fel a magyar állampolgárságának megszerzését igazoló
iratot. Tekintettel arra, hogy ilyen kötelezettsége az érvényes
szlovák jogrend szerint nincs, válaszában indokolást kért arra
vonatkozóan, hogy milyen jogszabály alapján jár el a minisztérium, amire az természetesen nem reagált, így az érintett a felszólításoknak nem tett eleget.
A kettős állampolgárság tilalma miatt az elmúlt években nagyon sok probléma merült fel Szlovákiában, mivel a jogi szabályozás a mai napig hiányos, ami nyitott kaput biztosít a hatósági
visszaélésekre. Ahogy az ismeretes, sajnos az Alkotmánybíróság
határozatképtelenség miatt 2014-ben három év várakozás után
elutasította az állampolgársági törvény alkotmányosság-ellenességének megállapítását kezdeményező képviselői beadványt,
politikai megegyezésre pedig egyelőre nincs kilátás. Akik eddig
nyíltan felvállalták magyar állampolgárságukat, hiába hangsúlyozták bejelentési kötelezettségük teljesítése során, hogy nem
kívánnak lemondani szlovák állampolgárságuktól, nem jártak
sikerrel semmilyen jogorvoslati eszköz használata során, még
az EJEB előtt sem, bár ebben némileg közrejátszott a nem megfelelő jogi érvelés is (lásd Fehér és Dolník v. Szlovákia). Pallér Péter ügyében teljesen más a kiinduló helyzet, hiszen egyértelmű,
hogy a hatóságok törvényellenesen jártak el, s így újabb bizonyságot szolgáltattak az állampolgársági törvény hiányosságairól.
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Az, hogy ennek köszönhetően meghiúsították a sértett választójogát, olyan jogi helyzetet teremtett, amely remélhetőleg segít
sikerre vinni az ügyet.
2019. január 11-én pert indítottunk a szlovák belügyminisztérium ellen kifogásolva két szervezeti egységének, a közigazgatási
részleg állampolgársági szakosztályának és a rendőrfőkapitányságnak a felperes alapjogaiba gázoló eljárását. A február 28-ai beadvánnyal módosított kereset célja, hogy a bíróság állapítsa meg,
hogy az állampolgársági szakosztály törvényellenesen jegyezte be
a felperes szlovák állampolgárságának elvesztését, a rendőrfőkapitányság pedig törvényellenesen szerezte meg a bejegyzés alapjául szolgáló állítólagos titkosított adatokat, s ebből kifolyólag a bíróság kötelezze az állampolgársági szakosztályt, hogy állítsa vissza
a törvényellenes beavatkozás előtti állapotot. Az ügyet a Pozsonyi
Kerületi Bíróság a 8Sa/3/2019-es aktaszám alatt vezeti, egyelőre
nincs kitűzve a tárgyalás időpontja. A beadvány fontos részét képezi az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem abból a célból,
hogy a bíróság kezdeményezze az alkotmánybíróságon a szlovák
állampolgársági törvény alkotmány-ellenességének megállapítását, amely 2010-től akadályozza más ország állampolgárságának
megszerzését a magyart is beleértve, és nagyon sok bonyodalmat
okoz az érintetteknek.
Tudomásunk szerint a belügyminisztérium nemcsak Pallér Péternek jegyezte be a feljebb említett jogsértő módon szlovák állampolgársága elveszítését, ezért az említett jogi lépésekkel párhuzamosan a 211/2000 sz. infó törvényre hivatkozva próbáltuk
megszerezni azt az átfogóbb képet adó információt is, hogy vajon
hány embert érint a szóban forgó probléma. A belügyminisztériumra jellemző módon ez sem megy könnyen, már két kérvény
került beadásra (2018. december 12-én, majd december 31-én kicsit pontosítva), de mindkét esetben ugyanaz a válasz érkezett:
a kért információ nem áll rendelkezésükre (?!). Az elutasító határozat elleni fellebbezést a belügyminiszter asszony a hiányos indokolás miatt pozitívan bírálta el, a minisztérium azonban ismé283
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telten elutasító határozatot adott ki. Mivel ebben a határozatban
már ügyeltek a megfelelő indokolásra, ismételt fellebbezésünk
nem volt sikeres (bírósági felülvizsgálatot nem indítottunk, mivel
ez csak egy kiegészítő információ lett volna az ügyben).

Fehér István állampolgársági ügye
Fehér István 2011-ben megkezdett harca szlovák állampolgársága megtartásáért végleg befejeződött. A Jogsegélyszolgálat 2012től lépett az ügybe, amikor az érintettre pénzbírságot róttak ki,
miután nem adta le érvénytelen szlovák személyi igazolványát a
szlovák állampolgársági törvény alkotmányellenességére hivatkozva. A Nyitrai Kerületi Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság elutasító határozatait követően 2018 decemberében alkotmányjogi
panaszt adtunk be az ügyben, melyben az igazságos eljáráshoz
való jog valamint a magán- és családi életbe történő jogtalan beavatkozások elleni védelemhez való jog megsértését kifogásoltuk. 2019 január végén érkezett meg az Alkotmánybíróság elutasító határozata, mely szerint a kirótt bírsággal kapcsolatban nem
szükséges az állampolgársági törvény alkotmányosságának
vizsgálata és nem is kell megindokolni az erre irányuló kérelem
elutasítását. A jogilag erősen kétséges érvelés miatt májusban panaszt nyújtottunk be Strasbourgba, melyet sajnálatos módon az
EJEB 2019. július 11-ei határozatával gyorsított eljárásban elutasított nyilvánvalóan alaptalannak minősítve azt.

Bűnvádi feljelentés a DAC-Slovan február 16-i
labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatban
2019. február 26-án Polgár Hajnalka hathatós segítségével bűnvádi feljelentést tettünk azon magyarellenes megnyilvánulások
miatt, melyekre a DAC-Slovan február 16-ai dunaszerdahelyi
labdarúgó mérkőzésen került sor. Extrémizmus gyanánt a nyomozás a NAKA nyitrai kirendeltségén folyik garázdaság, alap284
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vető emberi- és szabadságjogok elnyomására irányuló mozgalom iránti szimpátia kinyilvánítása, nemzetgyalázás, faji vagy
vallási csoport elleni uszítás, valamint nemzetiségi, faji és etnikai
gyűlöletkeltés gyanúja tárgyában. Az év során két kihallgatáson
vettünk részt, május 31-én és június 28-án.

Pered-ügy
2012. március 10-én Pered község lakosai a parlamenti választásokkal egyidőben 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 a szlovák
kormány 2013. október 16-án elutasította a névváltozási kezdeményezést arra hivatkozva, hogy a Pered megnevezés nincs ös�szhangban 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 panasszal fordult az alkotmánybírósághoz, ám az végül illetékesség hiányában, illetve arra hivatkozva, hogy jogosulatlan személy nyújtotta be a panaszt, 2014ben elutasította a keresetet. Sikertelen volt a község bírósági felülvizsgálati keresete is.
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A peredi névváltoztatást elutasító határozat kiadásának 3. évfordulóján három peredi lakos nevében pert indítottunk a szlovák
kormány ellen, melyet a Galántai Járásbíróság a 8C/327/2016 aktaszám alatt vezetett. Keresetlevelünkben azzal érveltünk, hogy 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
követeltek és a község névváltoztatásának jóváhagyását a népszavazás eredményei szerint. A Galántai Járásbíróság 2016. november 26-ai határozatával megszüntette az eljárást, amit azzal indokolt, hogy a kormány határozatai nem képezhetik bírósági
felülvizsgálat tárgyát, valamint a kormány perképességét sem
sikerült bizonyítani. Miután ez ellen a határozat ellen fellebbeztünk, a Nagyszombati Kerületi Bíróság, mint másodofokú bíróság 2019. március 26-ai 25Co/54/2018-69 sz. végzésével megerősítette az elsőfokú bíróság véleményét.
2019. június 26-án az ügyben alkotmányjogi panasz és rendkívüli jogorvoslati kérelem beadására került sor, mivel az eljárás
megszüntetésével véleményünk szerint mindkét bíróság megsértette a felperesek igazságos eljáráshoz való jogát. A rendkívüli
jogorvoslat célja, hogy hatályon kívül helyezze mindkét bíróság
határozatát és visszautalja az ügyet az elsőfokú bíróságra új eljárásra. Az alkotmánybíróság is határozhat ugyanígy, de érdemi
döntést is hozhat az ügyben. Feltett szándékunk továbbvinni az
ügyet minden lehetséges nemzetközi fórumig, ehhez igazítottuk
a felperesek számát is, hogy szükség esetén az összes jogorvoslati
lehetőséget kihasználhassuk (EJEB, ENSZ Emberi Jogi Bizottsága,
ENSZ Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottsága).

A kétnyelvű anyakönyvi kivonatok ügye
A kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadására szolgáló nyomtatvány kizárólag szlovák nyelvű kitöltése miatti probléma orvoslá286
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sára 2019. június 12-én bírósági felülvizsgálati eljárást kezdeményeztünk egy, a Komáromi Anyakönyvi Hivatalban kiadott születési anyakönyvi kivonat kapcsán. A keresetlevelet a Nyitrai
Kerületi Bíróság 23Sa/50/2019-20 aktaszám alatt kiadott 2019.
június 26-án kelt és július 10-én kézbesített határozatával visszautasította a perindításra jogszabályban megállapított határidő elmulasztása okán. A bíróság érvelésében rámutatott, hogy adott
esetben nem kellett volna kimeríteni a panasztörvény szerinti jogorvoslati lehetőségeket, ami miatt nem az anyakönyvi kivonat
kiadásának napjától számított két hónapon belül indítottuk a pert.
Emiatt a felperes július 30-án ismét kikérte kétnyelvűen születési
anyakönyvi kivonatát (ezúttal Érsekújváron), melynek szlovák
nyelvű kitöltése miatt szeptemberben újra pert indítottunk.

Egyéb tevékenységek
A Jogsegély további tevékenységei közé tartozik a találkozó a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját (továbbiakban: Nyelvi Karta) monitorozó szakértői bizottsággal (2018.
dec. 2.), a Nyelvi Karta betartásáról szóló árnyékjelentés kidolgozása (2019 január). Aktivitást fejtettünk ki a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala mellett működő Kisebbségi Bizottságban,
az egyetlen olyan intézményes fórumon, melyen a kisebbségek
saját képviselőik által kapnak lehetőséget nézeteik reprezentálásra (4 ülés, részletek szlovák nyelven itt: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//vybor-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/). A kisebbségi jelentések kidolgozása mellett
megjelentünk a nyelvi kifejezések átfordításával foglalkozó terminológiai bizottságban (Horony Ákos) és a kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslat alapelveit kidolgozó munkacsoportban (Fiala- Butora János, Horony Ákos), valamint rendszeresen válaszoltunk a honlapunkon, a decemberben megújuló
jogsegely.sk-n beérkezett kérdésekre (Lancz Attila) is.
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Tóth-Parászka Krisztina
AZ UKRÁN NYELV ÁLLAMNYELVKÉNT
VALÓ MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ TÖRVÉNY VISSZÁSSÁGAI
KISEBBSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL
Az általam nyújtott ingyenes jogi tanácsadás során szerzett tapasztalatokból arra a következtetésre jutottam, hogy a – főként
gyakorlati jellegű – problémák megoldása során leginkább az
olyan személyeknek van szükségük segítségre, akik nem rendelkeznek elegendő ukrán nyelvi ismerettel. Az ukrán nyelv
elégtelen ismerete ugyanis ellehetetleníti vagy legalábbis akadályozza az érintettek jogainak gyakorlását, amikor állami intézményekhez fordulnak.
Köztudott, hogy 2019. július 16-án hatályba lépett „Az ukrán
nyelv állami nyelvként való működésének biztosításáról” szóló törvény
(röviden nyelvtörvény),1 melynek értelmében minden ukrán állampolgár köteles az állam hivatalos nyelvét beszélni.
E törvény hatálya, a 2. cikk 2. bekezdésének értelmében nem
terjed ki a magánkommunikáció és a vallási szertartások elvégzésére. A „magánkommunikáció” fogalma azonban nagyon tág,
mivel a törvény nem határozza meg e kifejezés pontos értelmét.
Például, ha az emberek más nyelven beszélnek egy kávézóban,
esküvőn vagy az utcán, akkor azt egyaránt lehet magán- és nyilvános kommunikációnak is minősíteni, ugyanis ebben az esetben több ember jelenlétében vagy nem meghatározott számú
emberek körében jön létre a kommunikáció. A törvény ráadásul
nem írja elő a nemzeti kisebbségek nyelveinek magánkommunikációban történő védelmének biztosítását sem. Egyes ukrán
szakértők szerint mindezt arra használhatják majd fel, hogy arra
1 Ukrajna 2019. évi 2704-VIII. számú törvénye.
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kötelezzék a nemzeti kisebbségeket, hogy az ukrán nyelvet még
a magánszférában is használják.
A törvény 3. cikk 3. bekezdése szerint a krími tatár nyelv és az
őslakos népek, valamint Ukrajna nemzeti kisebbségeinek nyel–
veinek a közélet megfelelő területén történő használatára vonatkozó szabályokat külön eljárási törvény határozza meg. Ez a cikk
tehát konkrét jogalkotási kötelezettséget ró a jogalkotóra. Eddig
azonban a Legfelső Tanács elé nem terjesztettek elő ilyen jellegű
törvénytervezetet.
A törvény azt is kimondja továbbá, hogy az állam ingyenes
ukrán nyelvtanfolyamokat szervez felnőtteknek, és lehetőséget
biztosít arra, hogy az államnyelvet olyan ukrán állampolgárok is
megtanulhassák, akiknek erre egyébként más módon nem lenne
lehetősége. A gyakorlatban azonban az ukrán nyelv tanítása továbbra is problémát jelent azokon a településeken, ahol gyakorlatilag senki sem beszél ukránul, mivel az állam a törvény által
meghatározott követelményeknek nem tesz eleget.
Ezzel szemben minden minisztérium levélben utasította a dolgozóit a nyelvtörvény rendelkezéseinek betartására. Ebben többek között felhívták az érintettek figyelmét arra, hogy a törvény
12. cikke kimondja, hogy az állami hatóságok, a Krím autonóm
Köztársaság hatóságai, a helyi önkormányzat munkanyelve,az
állami és közösségi tulajdonú vállalkozások, intézmények és
szervezetek, beleértve az ülések, rendezvények, találkozók és a
munkakommunikáció nyelve, az államnyelv! Mindez azt jelenti, hogy az egyén munkavégzése során az államnyelv mellett
használt más nyelv e törvény említett cikkének megsértését
fogja eredményezni. E cikkely szerint, ha az ülésen, értekezleten vagy megbeszélésen az államnyelvtől eltérő nyelvet használnak, az államnyelvre való fordítást biztosítani kell. Sajnos
számos akadályt látok ezen törvényi rendelkezés végrehajtása
tekintetében, különösen a magyar nyelvű találkozók, értekezletek vagy megbeszélések esetén, mivel ehhez megfelelő módon
képzett szakemberekre van szükséges. Habár a nemzeti kisebb290
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ségek képviselői az események, hivatalos találkozók során
(ahol részt vettem) szigorúan betartják a törvény 12. cikkét, és
ukrán nyelvre történő azonos/autentikus fordítást biztosítanak,
továbbra is problémát jelent a képzett szakemberek, fordítók,
és így a minőségi fordítások hiánya e törvényi rendelkezés alkalmazása tekintetében.
A törvény 9. cikke meghatározza azoknak a személyeknek
a listáját, akik kötelesek az államnyelvet beszélni. Ennek alapján az említett személyeket két kategóriára oszthatjuk: a) azokra, akiknek elegendő az államnyelv ismeretének tanúsításához
az érettségi bizonyítvány, mely igazolja, hogy az illető személy
ukrán nyelvet tanult az iskolában; és b) azokra, akiknek a hivataluk betöltéséhez rendelkezniük kell a Nemzeti Államnyelvi
Szabványügyi Bizottság2 által kiadott, az államnyelv ismeretének megfelelő szintjét tanúsító igazolásával. Az utóbbi kiterjed
a kormány magas rangú tisztségviselőire, köztisztviselőkre, a
helyi államigazgatási szervek vezetőire és helyetteseikre, a rendőrség és más bűnüldöző szervek közép- és magas rangú parancsnokaira, ügyészekre, bírókra, valamint bármilyen oktatási
intézmény vezetőire.
2 Az intézményt a 2019. évi 2704-VIII. számú, „Az ukrán nyelv állami
nyelvként való működésének biztosításáról” szóló törvény 43-44.
cikke részletezi. Ennek alapján a Nemzeti Államnyelvi Szabványügyi
Bizottság különös hatáskörű központi végrehajtó szerv, amelyet az
ukrán minisztertanács irányít és koordinál az oktatás és a tudomány
területén a központi végrehajtó testületet vezető miniszter útján. A
Bizottság feladata a nemzeti nyelv megőrzése és fejlesztése az államnyelv
szabványainak és az állampolgárság megszerzéséhez vagy törvényben
előírt tisztségek betöltéséhez szükséges államnyelv ismeretének igazolására szolgáló módszerek meghatározásával. A Bizottság hatáskörei
magukban foglalják különösen: a) az ukrán állampolgárság megszerzése
tekintetében az államnyelv ismeretére vonatkozó előírások jóváhagyását,
b) az államnyelv ismeretének ellenőrzésére vonatkozó eljárás, valamint
az állami bizonyítvány nyomtatványának jóváhagyását, c) az államnyelvi
szintfelmérők lefolytatásához szükséges vizsgafeladatok jóváhagyását,
illetve a vizsgák lebonyolítását.
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Az előbb említett szabályokat azonban egyelőre még nem alkalmazzák, ugyanis a törvény átmeneti rendelkezései alapján
bizonyos cikkek csak későbbi időpontokban lépnek hatályba.
Mindez a 9. cikk esetében azt jelenti, hogy 2021. július 16-tól
a nemzeti kisebbségek képviselőinek, akik a fenti pozíciókra jelentkeznek, a választás vagy kinevezés előtt meg kell szerezniük a hivatalos nyelvismeret szintjét igazoló dokumentumot.
Továbbra is kérdéses azonban, hogy ez hogyan fog megvalósulni a gyakorlatban, és hogy vajon ezt a szabályt alkalmazni fogják-e a nemzeti kisebbségek képviselőinek megválasztásának
vagy kinevezésének esetleges megakadályozására.
Ez a nyelvtörvény tehát, összehasonlítva más törvényekkel,
amelyek az ukrán nyelv használatának kérdéseivel együtt
a nemzeti kisebbségek kérdését is szabályozzák, minden kétséget kizáróan meghatározza az ukránnak, mint az állam egyetlen hivatalos nyelvének a kizárólagos státuszát.
A fentiek miatt a nyelvtörvény ellentétes az Alkotmány számos cikkével (10., 11., 24., 53., 92.),3 ugyanis annak célja az ukrán nemzeti kisebbségek, valamint az állampolgárok nyelvi alapon történő diszkriminációja. Ezenkívül a nyelvtörvény sérti a
polgárok alkotmányos jogait, nevezetesen az anyanyelv használatához és védelmének biztosításához fűződő jogot, valamint
az Ukrajnában őshonos népek és nemzeti kisebbségek identitásának kialakításához való jogot, mivel a meglévő jogok és szabadságok tartalmának és hatályának szűkítését irányozza elő.
2019 júniusában, az ukrán elnök megválasztása után, még
a törvény hatálybalépése előtt, az ukrán Alkotmánybírósághoz
51 parlamenti képviselő benyújtotta az ukrán nyelvtörvény alkotmányosságra vonatkozó beadványát.4 Emellett az ukrán
Legfelső Tanács a nyelvtörvény hatályon kívül helyezésére irá3 Ukrajna 1996. évi 254к/96-ВР. számú alkotmánya
4 51 képviselő által az alkotmánybírósághoz benyújtott 3/ 4094 (19). számú
beadvány. Letöltés helye: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/kp_51.
pdf. Letöltés ideje: 2020.03.27.
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nyuló tervezetet is nyilvántartásba vett,5 amely a Humanitárius
és Információs Politikával Foglalkozó Bizottsághoz (továbbiakban: Bizottság) került további megvitatásra. Tekintettel a Bizottság kilencedik ülésének időpontjára, valamint az ukrán Legfelső
Tanács második ülésszakára (2019 szeptember - 2020 január) vonatkozó munkatervvel, a tervezetet eredetileg 2020 januárjában
tervezték megvitatni a Bizottság keretein belül.6 A Bizottság
azonban kinyilvánította, hogy megvárja az Alkotmánybíróság
állásfoglalását, és csak ezt követően tér vissza a tervezet érdemi
megvitatására, amely lényegében véve egyébként a Velencei Bizottság ajánlásainak7 végrehajtását irányozza elő.8 Így tehát
a törvény hatályon kívül helyezésére irányuló törvényjavaslat
felülvizsgálatát ismét elhalasztották.
Mindezek fényében azt mondhatjuk, hogy a nyelvi jogok kérdésének rendezéséhez segítségre van szükség, beleértve a nemzeti kisebbségek törvényes képviselőit (különösen azokat, akik
nem beszélnek megfelelő szinten ukránul) is, hogy a nemzeti
kisebbségek nyelvi jogaikat gyakorolhassák, különösen az állami hatóságokban, tekintettel a törvény 12. cikkének korábban
említett rendelkezésére, amelynek értelmében valamennyi állami hatóság munkanyelve kizárólag az ukrán.

5 A 2019. évi 2704-VIII. számú, „Az ukrán nyelv állami nyelvként való működésének
biztosításáról” szóló törvény ellen benyújtott törvénytervezet lásd: https://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66373. Letöltés ideje: 2020.03.27.
6 2020 januári tervbe vett intézkedés. Letöltés helye: http://kompkd.rada.gov.
ua/uploads/documents/32581.pdf. Letöltés ideje: 2020.03.27.
7 Venice Commission: Opinion on the Law on Supporting the Functioning
of the Ukrainian Language as the State Language, CDL-AD(2019)032-e.
6-7.12.2019. Letöltés helye: www.venice.coe.int. Letöltés ideje: 2020.04.01.
8 Ukrán Legfelső Tanács Humanitárius és Információs Politikai Bizottsága
álláspontja. () 2020.03.02. Letöltés helye: https://www.ukrinform.ua. Letöltés
ideje: 2020.03.20

293

Vukašinović Éva
VAGYONVISSZASZÁRMAZTATÁS
A VAJDASÁGBAN
A Kisebbségi Jogvédő Intézet állandó jogsegélyszolgálatot ellátó partnereként számos, a magyarságon alapuló megkülönböztetést megvalósító, vagyonvisszaszármaztatással kapcsolatos
megkeresést kaptunk, melyeket gyakorlati szempontból kívánunk bemutatni a következőkben.

1.) V. A. ügye
Az ügyben a Vagyonvisszaszármaztatási Ügynökség meghozta a
jogerős végzéseket. Mégis, a visszaszármaztatott földekkel problémák vannak, ugyanis V. A. felmenőitől az 1946-os agrárreformról és telepítésekről szóló törvény alapján1 (amely az ipari vállalatok, üzemek, pénzintézetek, lakóingatlanok és kereskedelmi
vállalatok kisajátítása, államosítása mellett, ezt a folyamatot kiterjesztette a földtulajdonokra is) államosították az Újvidék melletti Piros nevű településen található, kivételes minőségű mezőgazdasági földterületeit is.
A földek visszaszármaztatása során az elvett földterületek
helyett – mivel azokat az elmúlt periódusban tagosítottak –
olyan telkeket származtattak vissza, amelyek közel sem voltak
ugyanolyan minőségűek és alakúak, mint a valamikor államosított telkek. Pontosabban, a valamikor elvett, kiváló minőségű
(minőségi osztály 1-2) helyett jó (minőségi osztály 3 - 4) vagy
csak közepes (minőségi osztály 5 - 6) földértékű termőföldet
származtattak vissza.
1 1946-os Az agrárreformról és telepítésekről szóló törvény. Letöltés helye: https://bit.ly/2xFOap7. Letöltés ideje: 2020.03.31.
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A fent leírt probléma több esetben is felmerült. A vagyonvis�szaszármaztatási és kárpótlási törvény2 alapján a Szerb Kormány ugyanis 2018. során meghozta azt a kormányrendeletet,3
amely szabályozza a Szerb Köztársaság tulajdonában lévő mezőgazdasági vagy erdőterület visszaszolgáltatásának kritériumait azon kataszteri önkormányzatok területén, ahol az elkobzás után földtagosítási eljárásokat hajtottak végre. A termőföldért
illetékes igazgatóság létrehozta az állami tulajdonban lévő termőföldalapot, ebből szolgáltatnak vissza földterületet a valamikori tulajdonosoknak, illetve a törvényes örökösöknek azoknak
a kataszteri községeknek a területén, ahol a földek elkobzását
követően tagosítást hajtottak végre.
Az említett rendelet 2. szakaszának 5. bekezdése megállapítja,
hogy a földterületeket a következő sorrend alapján származtatják vissza. Először azt a termőföldet szolgáltatják vissza, amely
annak a kataszteri községnek a területén található, ahol a földet
elkobozták. Másodsorban, ha ebben a kataszteri községben „elfogy” a termőföldalapba sorolt földterület, akkor az adott helyi
önkormányzat területén található egyéb, ám az adott kataszteri
községgel szomszédos kataszteri községek területéről ítélnek
oda földet. Harmadsorban, ha innen is kiapad a földforrás, az
adott helyi önkormányzat területén található bármelyik kataszteri község területén, míg végül bármelyik szomszédos helyi
önkormányzat területén található termőföldet megítélhetnek a
jogosultaknak.
Ez a Vagyonvisszaszármaztatási Ügynökség gyakorlatában
azt jelenti, hogy amíg egyáltalán van (tehát rossz, nem kielégítő
minőségű földterület) az adott kataszteri község területén, addig nem engedélyezik a másik kataszteri (vagy önkormányzati)
község területéről történő visszaszármaztatást.
2 Vagyonvisszaszármaztatási és kárpótlási törvény, hatályba lépett: 2011. október 6-án. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik RS) 2011.
szeptember 28-i 72. száma (125-134. o.).
3 A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2018. szám.
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Az ügyfeleim egy része már kimerült a hosszantartó eljárások
során és elfogadja a gyengébb minőségű földterületeket, másik
része viszont akarattal, célszerűen várakozik arra, hogy kimerüljön az adott kataszteri község területén a visszaadandó föld
mennyisége és esetleg egy másik községben jobb minőségű
földhöz jussanak.
A gyakorlatban a folyamat a következő: az ügyfélnek kérelmezni kell az Ügynökségtől egy olyan záradék meghozatalát, amelyben az Ügynökség elrendeli a szakértő kirendelését. A geodéta
szakértő a szakvéleményében javaslatot tesz arra, hogy melyik
állami földterületből adjanak vissza bizonyos területeket. Sokszor
megtörténik, hogy több darabban, távoleső helyeken javasolja a
szakértő a földek visszaadását, mivel már nincs megfelelő minőségű és nagyságú visszatéríthető földterület az adott kataszteri
községben.
V.A. tárgyában végül a szakértői vélemény alapján, több település területéről nem megfelelő minőségű földterületet származtattak vissza. Két telekkel további gondok vannak:
1) A településrendezési terv (Újvidék Város Általános Rendezési Terve alapján készült Banglades településrész részletes
rendezési terve, amelynek módositásai a visszaszármaztatás
után készültek és most vannak közvitán)4 V.A. visszaszármaztatott telkén a szociális lakótelepülés (roma, valamint
egyiptomi nemzetiségű lakosok) terjeszkedését irányozza
4 A Tervezési és épitési törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 és 37/2019 szám) értelmében a városok és a községek tervszerű fejlesztése céljából általános rendezési tervet,
valamint – a szükségletnek megfelelően, fokozatosan – részletes rendezési
terveket kell készíteni. A lakosság a közvita valamint az egyeztetési eljárás
során véleményt nyilváníthat és a rendezési tervekre észrevételeket tehet.
Az észrevételek, vélemények el nem fogadása esetén az önkormányzatot indokolási kötelezettség terheli.
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elő (beépítésre szánt külterület). Ez esetben V.A. nem tudja
értékesíteni, valamint megművelni a telkét és ilyen módon
a rendezési terv a telek értékét is csökkentette. Az ingyenes
jogsegélyszolgálat keretében beadványt intéztem az illetékesek felé, hogy változtassák meg a rendezési tervet ezen
a telken. Véleményem szerint egy ilyen rendezési terv meghozatalával ismételten igazságtalanságot követnek el az illetékesek. Nem merem állitani, hogy ez egy szándékos művelet, de indikatív, hogy a tervezési intézet és az önkormányzat
bizonyíthatóan tudták, hogy a telket a restitúciós eljárásban
visszaszármaztatták V.A.-nak.
2) A másik visszaszármaztatott telket V.A. nem tudja birtokába
venni, ugyanis a Bácspetrőc területén tevékenykedő valamikori termelőszövetkezet műveli a telket, melynek jogi képviselője ezt nem engedélyezi. Amennyiben a jogsegélyszolgálat keretében benyújtott ügyvédi felszólításomnak nem
tesz eleget, az ügyfél kénytelen lesz megindítani a megfelelő
bírósági eljárást.
V.A. ügyei rámutatnak arra, hogy nem csak a restitúciós eljárással vannak gondok, hanem a nehézségek megjelennek a további folyamatokban is.

2.) T. Á. ügye
Az ügyfél telefonon jelentkezett, Adáról (neve, adatai titkosítását kérte). Eddig nem volt jogi képviselője a restitúció során.
Panaszkodott, hogy az ügyeiben nem történik előrelépés. Jogi
tanácsot adtam az ingyenes jogsegélyszolgálat keretében, hogy
írásban kell az Ügynökséghez fordulni és szakértői bizonyítást
kell ajánlani, valamint meg kell határozni a szakértő személyét.
Ezen kívül, a beadványban ki kell hangsúlyozni, hogy a szakértői eljárás költségeit a kérelmező állja.
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Tapasztalatom szerint a kinevezett szakértők nem minden
esetben könnyítik meg az eljárás folyamatát. Sokszor megtörténik, hogy a szakértői véleményre több hónapot, akár évet kell
várni. Azok a geodéta szakértők akik az ügyvédi irodámmal
közreműködnek gyorsak, célratörők, viszont a szolgáltatásaik
kiemelten drágák. Másrészt, tudomásom van arról, hogy több
szakértő, aki a restitúció folyamatában részt vesz, hónapokig
(extrém esetekben akár évekig) is elhúzza a folyamatot. Ezzel is
arra a jelenségre szeretnék rámutatni, hogy az ügyfeleinket kiemelten megterhelik a restitúciós eljárás költségei, amik nem
biztos, hogy visszatérülnek.

3.) N. E. és I.T. ügye
Az ügyfelek felmenőitől Zsablya valamint Csúrog község területéről koboztak el nagy mennyiségű földterületet. Felmenőik
ezen kívül munkatáborokban sínylődtek. Jogi tanácsért fordultak hozzám, mivel az ügyeikben nem történt előrelépés. A jogsegély keretében szakértői eljárást ajánlottam. Ez az eset rámutatott arra, hogy ebben a pillanatban Zsablya Község területén
már csak közepes (minőségi osztály 5-6) földértékű termőföld
maradt a visszaszármaztatás céljaira, míg Csúrog Községben
kizárólag hatodik (6) osztályú termőföld maradt.
A fentiekhez hozzáfűzném, hogy Csúrog, Zsablya és Mozsor
magyar lakosságát a második világháború után kollektív bűnösséggel sújtották, a lakosokat pedig kitelepítették. A magyar-szerb történelmi megbékélés jegyében ezt egy rendelettel5
eltörölte 2014-ben az akkori szerb kormány.6 Ettől függetlenül,
5 2014. október 30-i 3877-es kormányhatározat Rešenje Vlade Republike Srbije
3877.
6 A második világháborúban 1941 áprilisában a Délvidék magyar fennhatóság
alá került. Újvidéken és környékén a magyar honvéd- és csendőralakulatok
által 1942 elején végrehajtott partizánvadász rajtaütésekben mintegy 3-4 ezer
ember vesztette életét, főként szerbek és zsidók. Az 1942-es „hideg napok”
után két és fél évvel, az 1944. október 17-től 1945. február 1-ig tartó jugoszláv
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minden esetben le kell folytatni a rehabilitációs eljárást, ami az
előfeltétele az elkobzott vagyon visszaszármaztatásának.7
Az ügyfeleknek korábban már visszaszármaztattak egy lakóépületet (családi ház) Zsablyán, viszont azt nem tudják birtokba
venni mivel a házban állítólag jogalap nélkül egy tartózkodnak
családok, akik nem hajlandók átadni a birtokot. A kilakoltatási
eljárás folyamatban van.
Véleményem szerint nagyon fontos lenne ezekben a községekben megfelelően kárpótolni az érintett polgárokat mivel
többségük, illetve a törvényes örököseik, kiemelten immateriális, eszmei sérelmet szenvedtek évtizedekig a kollektív bűnösség bélyege miatt.
4.) X. ügye
Az ügyfél Temerinből (neve, adatai titkosítását kérte) fordult
hozzám. Eddig nem volt jogi képviselője. A rehabilitációs eljárással kapcsolatban kért jogi tanácsadást. A kérelmező nagyapját jogerős bírósági döntéssel rehabilitálták. Ezután, a jogerősen
katonai közigazgatás idején Tito partizánjainak megtorlásában a becslések
szerint legalább 20 ezer délvidéki magyar halt meg. A legvéresebb események színhelye Csúrog, Mozsor és Zsablya volt, ahol szinte a teljes magyar
lakosságot kiirtották. A túlélőket gyalogmenetben a járeki gyűjtőtáborba vitték, ahol hat-nyolc hónapot kellett eltölteniük. A nélkülözésekbe több ezren
belehaltak, a túlélők soha nem térhettek vissza otthonaikba. A történtekről
1990-ig beszélni sem lehetett. A szerb kormány 2014-ben, hét évtized után
helyezte hatályon kívül a három vajdasági település (Csúrog, Mozsor és
Zsablya) magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó határozatot.
Magyar Hírlap, Pásztor: A kollektív bűnösség bélyege a vajdasági magyarság homlokán égett, 2019. október 27. Letöltés helye: https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20191027-pasztor a-kollektiv-bunosseg-belyege-a-vajdasagi-magyarsag-homlokan-egett. Letöltés ideje: 2020.03.05.
7 A határozat értelmében a kollektív bűnösség tényét nem törölték el a rendelet meghozatalától visszamenőleg, hanem annak csak a jövőben van joghatálya. Minden érdelkeltnek egyénileg kell kérelmeznie a rehabilitálást és a
vagyonvisszaszármaztatást is.
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rehabilitált személy örököseinek vagyonvisszaszármaztatási
kérelmét elutasította a Vagyonvisszaszármaztatási Ügynökség,
arra hivatkozva hogy „tudomására jutott hogy a valamikori…
háborús bűnöket követett el – feljelentés alapján”). Különben,
a konkrét esetben a valamikori személy elhalálozása, vagyis kivégzésének időpontja előbb történt, mint a feljelentés.
Véleményem szerint az Ügynökség, mint közigazgatási hivatal, nem illetékes a bíróságok rehabilitálási végzéseit felülvizsgálni, ez egy alkotmányellenes jogsértés. Ha a fellebbezések alatt
álló ügyekben a szerb Igazságügyi Minisztérium másodfokon
megerősíti az elutasító határozatokat, a közigazgatási bíróságoknál peres eljárásban kell megsemmisíteni azokat.
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Zsigmond József
A MIKÓ IMRE JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT
TEVÉKENYSÉGE ROMÁNIÁBAN
1. Bevezető
Mikó Imre jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi polihisztor
nevét viseli a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által,
2012-ben elindított kisebbségi vonatkozású jogvédelmi szolgálat, amely egy apolitikus, önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai szervezet. 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 (továbbiakban MIJSZ) célja ezen visszaélések begyűjtése, az érintettek
számára eligazítás, illetve a lehetőségek függvényében, jogorvoslat biztosítása. Az elmúlt időszakban jelzések érkeztek
a nemzeti szimbólumaink használatának korlátozásáról, az
anyanyelvű oktatáshoz való hozzáférés megakadályozásáról,
a sporteseményeken, a médiában, illetve az online platformokon előforduló magyarellenes gyűlöletbeszédről, kétnyelvű
táblák lefestéséről, „községháza” perekről vagy akár az állami
intézményekben a 20%-os szabályozás által biztosított kétnyelvűség mellőzéséről. Többek között ezek megoldásában vagyunk hivatottak segíteni.
Tevékenységünk négy pilléren alapszik: prevenció, megfigyelés, tájékoztatás, jogi eljárás.
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a. Prevenció: Minden esetben arra törekszünk, hogy megelőzzük a jogsértéseket, ennek érdekében folyamatosan levelezünk
kereskedelmi központokkal, pénzügyi szolgáltatókkal, önkormányzatokkal és különböző állami intézményekkel. Azoknak
hívjuk fel a figyelmét a magyar kisebbséggel szembeni jogtudatos magatartásra, akikre a törvény maradéktalanul vonatkozik,
illetve az olyan szolgáltatókat is megkeressük, akik a magyarok
által többségben lakott településeken vannak jelen.
b. Megfigyelés: Annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen
a romániai kisebbségi jogérvényesítés eredményessége, folyamatosan figyeljük a fentebb felsorolt intézményeket, adatbázisban
rendezzük az eredményeket, így kimutatható, hogy van-e változás az előző évekhez képest. Folyamatosan követjük a romániai
sporteseményeket, főleg azokat, ahol a résztvevő csapatok vagy
egyének nemzeti hovatartozása miatt diszkrimináció esete állhat
fenn. A harmadik fontos szegmens, amit folyamatosan követünk
az a médiában és az internetes térben előforduló gyűlöletbeszéd
és uszítás. Minden esetet, ahol magyarellenességet, diszkriminációt tapasztalunk, jelentjük a megfelelő hatóságnak.
c. Tájékoztatás: A legsúlyosabb, magyarokat érintő eseteket ismertetjük hazai és nemzetközi téren egyaránt. Itt nemcsak az
általunk feltárt esetekről értesülhet az a több mint kétezer címzett, akivel az évek során partnerséget kötöttünk, vagy kérte
felvételét a címzettek közé. A legjelentősebb kisebbségi ügyekkel foglalkozó szervezetekkel kapcsolatban állunk, legyen szó
az Egyesült Nemzetek Szövetségéről (ENSZ), az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetről (EBESZ) vagy akár az
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójáról (FUEN).
d. Jogi eljárás: Bizonyos ügyekben bíróságon is eljárást indítunk,
ezek többsége önkormányzatok képviseletét jelenti. 2019-ben
ilyen önkormányzat Csíkszentmárton az Úz-völgye ügyben,
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ahol mi járunk el a község nevében, Mikóújfalu önkormányzata, ahol a székely zászló ügyében jártunk el, de Tusnádfürdőtől Székelykeresztúrig több település pereiben is érintettek
voltunk az évek során. Ezen felül rendszeresen fordulunk az
Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD)1, az Országos Audiovizuális Tanácshoz (CNA)2, de gyakoriak az
ügyészségi feljelentéseink, és idén a Korrupcióellenes Ügyészséghez3 is fordultunk Úz-völgye kapcsán.

2. Országos Audióvizuális Tanács
Az Országos Audióvizuális Tanács működését a 2002-es évi
504. számú audióvizuális törvény szabályozza. Ezt tizenhét4 alkalommal módosították, míg megkapta jelenlegi formáját, s
amely alapján panaszt lehet tenni, amennyiben az adott médiaszolgáltató nem tartja be a törvényt. Sajnos nagyon sok olyan
eset van, amikor magyarellenes diszkurzus alakul ki és a műsor
moderátora nem tesz semmit annak megfékezése érdekében,
vagy rengeteg esetben úgy kritizálják minősíthetetlen hangnemben a magyar közösséget, hogy nincs a műsorban lehetőség az érintett oldal képviselőinek megjelenni.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 2019-ben 12 panaszt nyújtott be, ezek jelentős bírságokat vontak maguk után. Összességében 120 ezer lej értékben bírságolt a hatóság, olyan ügyekben,
amelyben vagy kizárólag a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tett
le panaszt, vagy más személyekkel együtt.5 A feljelentések jelentős részét három TV csatorna műsorai miatt tettük, az egyik
1 Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării, www.cncd.ro
2 Consiliul Naţional al Audiovizualului, www.cna.ro
3 Direcţia Naţională Anticorupţie, www.pns.ro
4 Módosítva a 591/2002, 402/2003, 510/2004, 197/2006, 364/2007, 116/2008,
330/2009, 333/2009, 187/2012, 67/2013, 96/2014, 103/2014 számú törvények,
és a 111/2011, 123/2005, 3/2006, 181/2008, 19/2011, 25/2012 számú Sürgősségi Kormányrendeletek (HUG) által.
5 Megközelítőleg 24 ezer euró, 8,4 millió forint.

305

II. fejezet – A Kisebbségi Jogvédő Intézet és partnereinek beszámolói

a Realitatea TV,6 a másik az Antena3 nevű hírtelevízió, illetve
a B1 TV, ahol a bírságok jelentős részét a Radu Banciu vezette
műsor miatt kapta a csatorna.
Néhány példa a súlyosabb esetekből:
– Radu Banciu február 3-án vendégével Dan Tănasă-val
végig a Kovászna és Hargita megyei románok helyzetéről
beszélt, sarkítva, hamis információkat szórva és uszítva a
magyar közösség ellen. Kijelentették, hogy a román állam
gyakorlatilag elveszítette fennhatóságát az említett területek felett.
– Márciusban a Cozmin Guşă által vezetett „România 2019”
műsorban a műsorvezető és meghívottjai, Octavian Hoandră, Marius Paşcan és Dan Tănasă, a magyarokat gyalázták kijelentéseikkel, és hamis állításokat tettek. A műsor
ideje alatt többször elhangzott, hogy a romániai magyarok
menjenek haza Magyarországra.
– Kelemen Hunor Ukrajnából való kitiltása kapcsán Radu
Banciu minősíthetetlen hangnemű és hazugságokon alapuló műsorában az RMDSZ vezetőjét magyar kémnek, csempésznek, korruptnak titulálta, illetve azt állította, hogy nem
első alkalom, hogy kitiltották, hiszen európai szinten közveszélyes figura.
– Áprilisban Denise Rifai „Legile puterii” című műsora volt
panaszra érdemes, ahol meghívott volt Csoma Botond képviselő, viszont a műsorvezető arrogáns stílusával többször
félbeszakította meghívottját és magyarellenes hangulatot
keltett, valamint nyomatékosan kifejezte, hogy Romániában az egyetlen hivatalos nyelv a román.

6 Azóta megszűnt, műsorai jelentős része a REALITATEA PLUS néven megy
tovább.
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– Július 16-án újabb OAT panasszal élt a MIJSZ a B1 Televízió, Lumea lui Banciu július 2-i adása miatt, amelyre később büntetést is kapott a csatorna. Az Országos Audiovizuális Tanács szeptember 12-i, kizárólag a Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálat panasza alapján, újabb 10.000 lejes
bírságot szabott ki a B1 Televízióra, a Lumea lui Banciu
július 2-i adása miatt. A műsorban, amely többek között
a kisebbségi oktatásról szólt, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének kijelentése okozott felháborodást,
miszerint a Hargita megyei magyar kisebbséghez tartozó
diákoknak más kategóriájú román érettségi vizsga szerint
kellene megmérettetniük.

3. Országos Diszkriminációellenes Tanács
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (továbbiakban ODT)
jogi alapját a 2001. évi 1194-es számú Kormányhatározat (HG)
adja, de több másik törvény és nemzetközi ajánlás is segíti munkájuk hatékonyságát. Alapvetően az ODT hivatott eljárni minden nemű diszkrimináció esetén, így nagyon gyakran panasszal
él a MIJSZ. Az esetek többségében mind az Országos Audiovizuális Tanácshoz, mind pedig az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz érdemes panasszal fordulni, hiszen míg az első
csak a csatornát tudja megbírságolni a különböző magyarellenes atrocitások során, utóbbi konkrétan a vétkes személyt is
szankcionálhatja.
A Jogvédelmi Szolgálat 2019-ben 22 alkalommal élt a panasztevés lehetőségével, ezekből 20 ügy még kivizsgálás alatt van, 2 lezárult. Összesen 25 000 lejre7 bírságolt a Tanács, olyan ügyekben,
ahol a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat volt a panaszos.

7 megközelítőleg 5 ezer euró, 1,7 millió forint.
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A legjelentősebb ügyek, ahol panaszt lehetett tenni:
– Június 21-én az ODT-nél panasszal élt a MIJSZ, George Simion független EP képviselőjeltöltet panaszoltuk be, annak
kampányvideója miatt. Az egész videó a magyarellenességre épült, így az súlyosan diszkriminatív a romániai magyarsággal szemben.
– Évente a panaszok fele a sport területéről kerül ki, tavaly
az egyik mérkőzés ideje alatt végig magyarellenes skandálásokat kiabáltak az ellenfél szurkolói, és óriás molinón
írták ki, hogy a Tiszától a Dnyepperig minden román föld,
és az árulókat meg kell ölni, kik e földet elárulják8. Ekkor
az ODT mellett levelet küldött a Szolgálat a Román Labdarugó Szövetségnek, az első liga mérkőzéseit szervező LPFnek, a FIFA-nak, és az UEFA-nak. A másik három hasonló
esethez hasonlóan, Romániára zártkapus mérkőzést kért a
MIJSZ legalább egy alkalomra.
– Szeptemberben George Becali (ismertebb nevén Gigi
Becali) üzletember követett el súlyos diszkriminációt. A
FCSB futballklub elnöke rendszeresen bírálja a román első
osztály egyetlen magyar játékvezetőjének, Kovács Istvánnak, a tevékenységét. Teszi mindezt úgy, hogy a bírói
teljesítményhez nincs köze a verbális értékelésnek, sokkal inkább a származás alapján alkot véleményt. Az említett mérkőzésen, a nagykárolyi profi bírónak azt mondta
„Menj haza Magyarországra!”.
– Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál panaszra adott
okot a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Fóruma által szervezett Marosfői Nyári Egyetem előadásainak
sora is. Az évente megrendezésre kerülő szélsőségesen sovén rendezvényen rendszeresen a magyar elnyomás a téma,
és minden módon szeretnék elérni a meghívottak és a szervezők, hogy az „úgynevezett Székelyföld” politikai státusza
8 Egyértelműen célozva rá, hogy az árulók ez esetben a romániai magyarok.
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legyen más, mint a többi romániai megyéknek, nevezetesen
legyen egy erős központosítás és a politikai képviseletet Bukarest központilag nevezze ki, ne bízzák csak a választókra,
mert így, a lakossági arányoknak megfelelően, jórészt csak
magyarok jutnak be a képviselőházba és a szenátusba is.
A szervezet pedig azt szeretné, ha legalább fele-fele arányban lehetnének jelen ők is a nevezett megyék képviselői
között. Ezért az évente ismétlődő rendezvényen mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a többségi társadalom számára hamis képet fessenek a Székelyföldön élő
magyarokról.

4. Sporttal kapcsolatos hazai és nemzetközi panaszok
Több rendben panasszal élt a MIJSZ a nemzeti válogatott szurkolói magatartása miatt, előbb Románia – Norvégia június 6-i
mérkőzésén, majd Románia – Málta június 10-i játékán tapasztaltunk megengedhetetlen magyarellenes skandálásokat. Mindkét esetben a kb. ezer fős román szurkolótábor a mérkőzések
teljes ideje alatt magyarellenes rigmusokat skandált román
nyelven, norvég majd máltai hazaiaknak. Mindezt úgy, hogy
sem a norvég, sem a máltai szurkolók nem értik a román nyelvet, nem volt magyar játékos egyik csapatban sem, illetve a játékvezetők egyike sem volt magyar. Mindkét eset azonnal jelezve volt a FIFA-nak, az UEFA-nak, a Román Labdarugó Szövetségnek (FRF), a Labdarúgás a Rasszizmus ellen Európában
(FARE) hálózatnak, és az ODT-nek. Szeptemberben jelentettük
újra az UEFA, FIFA és a Román Labdarugó Szövetség (FRF)
illetékeseinek a fociban eluralkodó rasszista cselekedeteket. Az
ügy apropója a Románia – Spanyolország EB selejtező mérkőzése volt, ahol a román szurkolók megengedhetetlen mértékű
magyarellenességet tanúsítottak. A „Kifele a magyarokkal az
országból!” rigmusokat skandálva járt le a mérkőzés. Eredményeként 83 ezer euró bírságot kapott a válogatott, illetve zártka309
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pus mérkőzésre kötelezték őket a következő hazai összecsapásnál. Ezen felül, a MIJSZ panaszaira válaszul 5000 lej bírságot
a FRF is kiszabott a diszkriminatív szurkolói magatartás miatt.

5. Úz-völgye ügyek
Csíkszenmárton megkeresésére a MIJSZ több pert elindított, feljelentést tett az Úz-völgyi események kapcsán. Itt három, konkrétan
a Szolgálat által indított perről beszélhetünk, az első perben Csíkszentmárton és a MIJSZ támadja meg Dormánfalva 29-es tanácsi
határozatát. A Dormánfalvi önkormányzat 2019. március 29-i, 29.
számú határozata alapján az Úz-völgye katonai temetőt a magánvagyonból a közvagyonba helyezi át. Erre a határozatra felfigyelt
Csíkszentmárton önkormányzata és írásban kért magyarázatot
2019. április 25-i 1549-es számú megkeresésben, hiszen a temető
a 299/2010 és 1351/2001 Kormányhatározatok értelmében Hargita megyéhez tartozik, ezt a 2010. április 29-én megjelent 282. számú Hivatalos Közlöny is leközölte. A per folyamatban van.
Ezt követte egy másik per az építkezési engedély megsemmisítésére vonatkozóan, melynek célja a temető eredeti állapotba
való visszaállítása. Dormánfalva illegálisan, más önkormányzat
területére adott ki 2018. december 17-én egy 69. számú építkezési engedélyt. Ebben 50 kereszt engedélyezését kérték az
Úz-völgyi temetőbe, amely egyrészt nem az adott önkormányzat területén van, másrészt végül 52 keresztet állítottak fel. Itt is
előre fel lett szólítva Dormánfalva önkormányzata Csíkszentmárton részéről, hogy semmisítse meg az építkezési engedélyt,
és rendezze vissza a területet az eredeti állapotba. Mivel válasz
nélkül hagyták a kérést, elindult a per, amely a bákói törvényszéken működő közigazgatási bíróságon fut. Ezt az ügyet ös�szekapcsolták a Bákó megyei prefektus indítványával. Ezt az
ügyet a prefektus indította Dormánfalva polgármestere ellen,
és december 20-án kapcsolták össze az eredeti üggyel, viszont
kérdéses, hogy a prefektus időben lépett vagy sem. Lényeges
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különbség azonban, hogy a prefektus nem lebontani akarja az
építményt, Csíkszentmártonnal és a MIJSZ-al ellentétben, hanem utólagosan engedélyeztetni szeretné (intrare în legalitate).
A harmadik perben ismét Csíkszentmárton és a MIJSZ közösen
jár el, amelyben megtámadják Dormánfalva önkormányzatának 48-as határozatát, amely módosította a 29-es határozatot.
Az új határozat főleg a temető elnevezésére irányul, illetve pár
másik adat kozmetikázását hajtja végre.
Ezen felül, az erőszakos temetőfoglalást követően, június 14-én
a MIJSZ megtette a szükséges feljelentéseket a Csíkszeredai bíróságon, valamint az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnél.

6. Más ügyek
Több esetben a szolgálat járt el, mikor helységnévtábla festések
történtek az országban, ilyenek voltak többek között Nagyváradon, Kovászna megye határánál, Máramarosszigeten. Más természetes személyek megkeresését is komolyan vette a MIJSZ és
kivizsgálta. Egy személy jelezte, hogy nem megfelelően bántak
vele a Brico Depot üzletlánc egyik fiókjánál. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat levelet írt a Brico Depot brassói vezetőségéhez,
illetve panaszt intézett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz. A Jogvédelmi Szolgálatot megkereső személy apósa
társaságában október elején vásárolni ment a brassói barkácsáruházba, ahol segítséget kért az egyik ott dolgozó hölgytől.
A hölggyel románul kommunikáltak, de egymás közt anyanyelvükön beszéltek magyarul. Ezt sérelmezte az ott dolgozó
munkatárs, és felszólított a két potenciális vásárlót, hogy beszéljenek románul, mert Romániában élnek és itt ez a hivatalos
nyelv. A hölgyet megrovásban részesítették.
Jelentős eset volt továbbá C.R. Barsan megbírságolása 2000
lejre. Az ODT egy korábbi MIJSZ panasz alapján járt el, amikor
a fentnevezett személy virtuális sírkövet készített Antal Árpád
András sepsiszentgyörgyi polgármesternek.
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7. Közigazgatási perek
Mikóújfalu per – Az ügy előzménye, hogy a községháza előtt lévő
székely zászló eltávolítását kérte egy román civil szervezet. A pert
elveszítette az önkormányzat első és másodfokon, de sikerült alkotmánybíróságra küldeni az ügyet lévén alkotmányossági kifogást is emelt a MIJSZ, amelyben arra kérte a bíróságot, hogy hagyja jóvá a kérés előterjesztését az Alkotmánybíróságnak, amely
állapítsa meg azt, hogy amennyiben a hivatkozott jogszabályokat
úgy értelmezik, hogy tilos a székely zászló kihelyezése közterületekre, ez alkotmányellenes és sérti a 6., illetve a 30. cikkelyeket.
Szeptember 4-én ezt a kérést elfogadták és az alkotmányellenes kifogást előterjesztették az Alkotmánybírósághoz. Egyelőre
nincs értesítés, hogy mikor lesz erről döntés.

8. Nemzetközi tevékenység
8.1 ENSZ-Tom Lantos Institute – kisebbségügyi fórum, Brüsszel
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat munkatársai 2019. május 6-7 között részt vettek Brüsszelben az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja, valamint a budapesti Tom Lantos Intézet által szervezett, az
éves genfi kisebbségügyi fórumot előkészítő Európai Regionális Fórumon, melynek témája a kisebbségi oktatás volt, valamint a kisebbségek nyelvi és emberi jogai. A Fórumon jelen voltak az ENSZ, az
EBESZ, illetve az ET kisebbségekkel foglalkozó főtisztségviselői,
akárcsak Európa legnagyobb kisebbségi szervezeteinek képviselői.
Munkatársaink ismertették az intézmény munkásságát, a legfontosabb kisebbséggel kapcsolatos problémákat, amelyek Romániában
előfordulnak, és részletesen az oktatásban jelenlévő gondokat. Külön
kiemeltük a magyar diákok román nyelv tanításának módszertani
hiányosságait, a tankönyvhiányt, illetve a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem helyzetét. Végül ismertettük a jogvédelmi
szolgálat megoldási javaslatait az oktatási kérdésekre vonatkozóan.
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8.2 EBESZ konferencia, Varsó
Szeptemberben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) emberi jogokról szóló, Varsóban megtartott éves konferenciáján a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat egyedüli romániai magyar
szervezetként vett részt. A nemzeti kisebbségek jogsérelmeinek
szentelt szeptember 24-i panelben a romániai kisebbségi oktatás legsürgetőbb gondjairól beszéltünk, emellett pedig írott javaslatokat
nyújtottunk be nyelvi jogokra vonatkozóan, kiemelve az immár alkotmányosnak nyilvánított, érvényben lévő közigazgatási kódex
problémás részeit. Külön kitértünk az évek óta tartó tankönyvhiányra, amely negatívan befolyásolja a kisebbségi oktatási rendszerben
tanuló diákok, köztük a magyar gyermekek minőségi oktatáshoz
való jogát. Elmondtuk, tarthatatlan helyzet, hogy a 2019-2020 tanév
kezdetén is számos tankönyv késett a közbeszerzési folyamat miatt,
vagy még folyamatban volt azok magyar nyelvre történő fordítása,
mely fordítás egyébként gyakorta hibás. Ennek kapcsán elmondtuk:
fontosnak tartjuk, hogy az oktatási reformok bevezetésénél a kompetens állami szervek különös figyelmet szenteljenek a módszertani
kérdéseknek, valamint a szükséges erőforrásoknak, illetve időben
készüljenek fel az esetleges nehézségekre és dolgozzanak ki megoldásokat ezekre, hiszen a felmerülő akadályok mindig aránytalan
mértékben érintik a nemzeti kisebbségeket. Írott javaslatainkban kitértünk arra, hogy a kormány által elfogadott, hatályban lévő közigazgatási kódex számos téren visszavesz a magyar közösség nyelvi
jogaiból, illetve ellehetetleníti azok bővítését. Hangsúlyoztuk: a nyelvi jogokat érintő közpolitikák kidolgozásánál a román államnak figyelembe kell vennie a magyar kisebbség igényeit és javaslatait.
8.3 ENSZ Kisebbségügyi Fórum, Genf
Novemberben a MIJSZ részt vett a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI)
éves konferenciáján és az azzal párhuzamosan zajló 12. Kisebbségi
Fórumon Genfben, november 28 – 29 között. A tavalyi fórum témája
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az Oktatás, Nyelv és a Kisebbségek Jogai voltak. Felszólalásunkban
elmondtuk, bár Romániában biztosított a kisebbségek anyanyelvű
oktatása, annak minősége gyakran elmarad az országos szinttől. Példaként említettük a magyarul tanuló diákok legújabb képességvizsga eredményeit, amelyek - elsősorban az alacsony román nyelv és
irodalom jegyek miatt - továbbra is elmaradnak az országos átlagtól.
Ez is azt bizonyítja, hogy a hivatalos állami nyelv oktatásának módszertana nem megfelelő. Egyrészt a módosított tanterv egyelőre csak
7. osztályig van bevezetve, ahol viszont a diákok továbbra is nélkülözik a tankönyvek jelentős részét, köztük a román nyelv és irodalmat
is. Másrészt a tanárok a módosított tantervvel sincsenek teljes mértékben megelégedve, véleményük szerint a módszertanban, valamint a tankönyvekben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kommunikációs készségek fejlesztésére. Javaslatainkban rámutattunk,
a kisebbségi oktatás kérdése nem tekinthető megoldottnak pusztán
azért, mert egy adott államban a kisebbségeknek van lehetőségük az
anyanyelvükön tanulni. Az oktatás minőségére is hangsúlyt kell fektetni, illetve biztosítani kell az ehhez szükséges feltételeket, másként
a magyar diákok már hatévesen jelentős hátrányba kerülnek a román diákokhoz képest, és ez a lemaradás csak fokozódik az évek
során, így sérül az egyenlő esélyekhez való jog is.
9. Hírlevelek és éves jelentések
A bevezetőben is ismertetett hírlevelekből 16 témakörben összesen 14 volt kiküldve 2019 folyamán. A hírlevelek hasznosságát mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Amerikai Egyesült Államok 2019-es éves jelentésében több hírlevél szövegéből idéznek,
sőt a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot név szerint is kiemelik,
mint forrást.9

9 Lásd: https://ro.usembassy.gov/2019-country-reports-on-human-rights-practices-roma-nia/, letöltés ideje: 2020.04.02.
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Ezen felül a MIJSZ több éve minden tavasszal éves nyelvi jelentést ad ki, amely a magyar kisebbség jelenlegi helyzetét hivatott
bemutatni, tanulmányozva az egészségügytől a közigazgatáson
át az oktatásig az élet minden területét. Részletesen bemutatjuk,
hol érvényesülnek és hol nem a létező kisebbségi jogok, illetve
a legsúlyosabb magyarellenes esetekről is hitelesen tájékoztatunk.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat naprakészen tájékoztat hírleveleiről, jelentéseiről és az országban történő, magyarokat érintő eseményekről a saját weboldalán is, a www.mikoimre.ro címen,
ahol segítségért folyamodhatnak azok is, akik nemzetiségük miatt
megkülönböztetés áldozatai lettek.
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